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MICROFILME N.°

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO
CNPJ.14.592.156/0001 -13
Aos 17 dias do mês de junho de 2019, às 10h, na
Alameda Santos, 32 conj. 12, CEP 01418-000, no
Paraíso, na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, reuniram-se extraordinariamente, em 2ª
convocação, os/as associados/as do Instituto
Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
doravante denominado Instituto Campanha, tendo
sido a Assembleia Geral convocada previamente,
obedecendo aos prazos estatutários, mediante
mensagem eletrônica certificada enviada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data
marcada para a reunião, a saber em 01/06/19.
Presentes os associados em número superior ao
quorum mínimo, nos tennos do artigo 12º, §2º do
~staMo Social, a assembleia foi regulannente
instalada sob a presidência do Diretor Geral, Carlos
Eduardo Sanches, que designou a associada Maria
Lucia Costa Pedro para secretariar os trabalhos.
Em seguida, o presidente passou a leitura dos
termos da convocação e finalidade de deliberar
sobre o seguinte:
Ordem do dia: (i) alteração do Estatuto Social em
razão da mudança de endereço da sede a partir de
30/01/2019, para Alameda Santos, 32, conj. 12,
CEP 01418-000, Paraíso, São Paulo / SP.
Deliberações: Os associados presentes aprovam
por unanimidade o novo Estatuto Social, já
contemplando o novo endereço da sede, passando
a vigorar em na sua integridade confonne a seguir
transcrito e passa a reger o Instituto Campanha.

Minutes of the Extraor inary Assembly'
BRAZlLIAN CAMPAIGN
FOR THE RIGHT TO EDUCATION INSTITUTE
CNPJ. 14.592.156 / 0001-13
On June 17, 2019, at 10:00 AM, atAlameda Santos,
32/12, ZIP CODE 01418-000, in Paraíso, in the city
of São Paulo, in the State of São Paulo, the
members of the Brazilian Campaign for the Right to
Education lnstitute, on second call, hereinafter
called the Campaign lnstitute, ln accordance with
the statutory deadlines, by means of a certified
electronic message sent at least 15 (fifteen) days
before the date scheduled for the meeting, namely
on 06/01/19.
With more than the minimum quorum in attendance,
pursuant to article 12, §2 of the Bylaws, the
assembly was regularly held under the
chainnanship of the Director General, Carlos
Eduardo Sanches, who appointed associate Maria
Lucia Costa Pedro to act as secretary. President
then read the terms of the call and purpose of
deliberating on the following:
Agenda: (i) amendment of the Bylaws in view of the
change of address of the registered office as of
01/30/2019, to Alameda Santos, 32/12, ZIP CODE
01418-000, Paraiso, São Paulo/ SP.
Resolutions: The present members unanimously
approve the new Bylaws, already contemplating the
new address of the headquarters, becoming
effective in its integrity as transcribed below and
now govems the Campaign lnstitute.

ESTATUTO SOCIAL

SOCIAL BYLAWS

CAPÍTULO 1• DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO
E DURAÇÃO

CHAPTER 1• NAME, HEADQUARTERS, FORUM
ANO DURATION

Artigo 1º - O INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, doravante
denominado INSTITUTO CAMPANHA, é uma
associação civil de direito privado sem fins
lucrativos ou econômicos, com prazo de duração
indeterminado, com autonomia administrativa,
financeira e patrimonial e com sede na Alameda
Santos, 32, conj. 12, CEP 01418-000, Paraíso, São
Paulo / SP, e foro na cidade de São Paulo/ SP,
podendo ser criadas sub sedes onde e quando se
fizerem necessárias.

Article 1 - The BRAZILIAN CAMPAIGN FOR THE
RIGHT TO EDUCATION INSTITUTE, hereinafter
referred to as the CAMPAIGN INSTITUTE, is a
private non-profit-making or economic civil
association, with an indefinite term, with
administrative, financial and patrimonial autonomy,
and headquartered at Alameda Santos, 32/12, ZlP
CODE 01418-000, Paraíso, São Paulo / SP, and
forum in the city of São Paulo / SP, whereby substations may be created where and when they are
needed.

Artigo 'l' - O INSTITUTO CAMPANHA rege-se
pelo presente Estatuto Social, pela legislação que
lhe for pertinente e demais resoluções de suas
instâncias que vierem a ser regularmente
aprovadas.

Article 2 - The CAMPAIGN INSTITUTE shall be
govemed by these Bylaws, by the pertinent
legislation and other resolutions of its bodies that
may be regularly approved.
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MICROFILME N.º

Parágrafo Único: No desenvolvimento de suas
atividades e para a consecução de seus objetivos,
o INSTITUTO CAMPANHA observará os Princípios
da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade, Economicidade e da Eficiência
administrativas e não fará qualquer discriminação
de raça, cor, etnia, língua, gênero, condição social,
orientação sexual, deficiência, filiação políticopartidária e credo religioso.

1

Single Paragraph: ln
. .
. .
activities and in arder to ach1eve its obJectlves, the
CAMPAIGN INSTITUTE shall observe ~he
Principies of Legality, lmpersonality, . ~oral~ty,
Advertising, Economics and Adm1rnstr~tive
Efficiency and shall not discriminate on the bas1s _of
race, calor, ethnicity, language, gender, social
status, sexual orientation, disability, party-political
affiliation and religious creed.

CAPÍTULO 11- DA MISSÃO E DOS OBJETIVOS

CHAPTER li · MISSION ANO OBJECTIVES

Artigo 3° - O INSTITUTO CAMPANHA tem por
missão contribuir para a promoção e defesa do
direito à educação pública, gratuita e de qualidade
para todas as pessoas, por meio de iniciativas e
campanhas diversas, especialmente na forma de
apoio permanente, continuado e planejado a ações,
projetos e atividades da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação.

Article 3 - The mission of the CAMPAIGN
INSTITUTE is to contribute to the promotion and
defense of the right to free and quality public
education for all people, through initiatives and
campaigns, especially in the form of perrnanent,
ongoing and planned support for actions, projects
and activities of the Brazilian Campaign for the
Right to Education.

Parágrafo primeiro: A Campanha Nacional pelo
Direito à Educação é uma rede composta por
movimentos sociais, sindicatos, organizações nãogovemamentais, entidades representativas de
gestores e conselheiros educacionais, fundações,
grupos universitários, estudantis, juvenis,
comunitários, além de cidadãos, que se unem com
o objetivo de atuar pela consagração dos direitos
educacionais, para que todas as pessoas- tenham
garantido o acesso a uma educação pública,
gratuita e de qualidade.
Parágrafo segundo: Para o cumprimento de sua
missão, o INSTITUTO CAMPANHA atuará,
primordialmente, em âmbito nacional, podendo
atuar também em âmbito internacional.
Parágrafo terceiro: O INSTITUTO CAMPANHA se
organizará em tantas unidades quantas forem
necessárias, podendo criar ou encerrar sub sedes,
conforme deliberação de sua Diretoria.
Artigo 4º - São objetivos do INSTITUTO
CAMPANHA, entre outros:

1.
li.

Promover os valores da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais.
Contribuir para a consagração do direito à
educação, garantindo sua universalização
com qualidade e gratuidade, sem qualquer
tipo de discriminação.

First Paragraph: The Brazilian Campaign for the
Right to Education is a network composed of
social movements, unions, nongovemmental
organizations, representative bodies of educational
managers and advisers, foundations, universities,
students, youth, community groups, as well as
citizens unite with the aim of acting for the
consecration of educational rights, so that ali people
have guaranteed access to a free, quality public
education.
Second Paragraph: ln arder to carry out its
mission, INSTITUTO CAMPANHA shall act
primarily at the national level, and may also act at
an intemational level.
Paragraph Three: The CAMPAIGN INSTITUTE
shall be organized in as many units as necessary,
and may create or close sutH:iomains, as
determined by its Board of Executive Officers.
Article 4 - The objectives of the CAMPAIGN
INSTITUTE are, among others:

1.

Promete the values of ethics, peace,
citizenship, human rights, democracy and
other universal values.
li. Contribute to the consecration of the right
to education, ensuring its universalization
with quality and gratuity, without any kind
of discrimination.

Estatuto / Bylaws
Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação / Brazilian Campaign for the Right to Education lnstitute

2
Õ RCP.J/SP
....P_R_t_N_C'_T_,' __ !

~

1\ 11 HI ! : CIVIi IH 1'1·J~, ( li\ ,1111111 llLAJ
M\\;Ht )1 11 MI N ''

Advogar para que os po\ltlcas
educacionais estejamsempre aserviço da
sociedade.
visando
ao pleno
desenvolv\mentu da pessoa, seu preparo
para o exercido da cidadania e sua
qualificaçt\o para o mundo do trabalho.
IV. Defender a equidade como eixo
fundamental das palitices educacionais.
V. Incidir e propor pollticas para que o Estado
efetive o direito à educação mediante aum
financiamento publico adequado, de modo
a universalizar o ensino de qualldnde e a
possibilitar um efetivo controle social sobre
os orçamentos da àrea educacional.
VI.
Promover ações que colaborem para a
valorização dos profissionais da
educação, por melo da proposiçtlo e
defesa de pollticas publicas que lhes
garantam sa\Mos dignos, planos de
carreira justos, formação continuada e
condições de trabalho a altura dos
desafios e das responsabilidades que
possuem.
VII.
Estimular a participação social na
promoção e defesa do direito à educação.
VIII.
Defender o principio da gestão
dernocràtica, propondo pollticas e ações
que garantam uma maior participação da
comunidade educacional na administração
das unidades escolares e também nas
instâncias e processos de tomada de
decisão mais amplos das polllicas de
educação.
IX.
Desenvolver ações e projetos que
contribuam com as atividades da
Campanha Nacional pelo Direito à
Educação.
x. Promover o voluntariado.

Ili.

Artigo Sº _Para a plena realização de sua missão
e objetivos O INSTITUTO CAMPANHA p~erà,
entre outras iniciativas, desenvolver as.segum~e~
atividades, em conformidade com seu ob1eto social.

1.

li.

Ili.

IV·
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Mvocalo for G\luwt oriní põlkfofl fo ho1,lwnyii
nl tho service oi soc:lety, alrnlng at lha 11111
development oi the pmoo11, hls preparation for
lhe exerclse oi clll1.onshlp and hls qllallllcallon
tor lho world oi work.
IV. Dafontl equlty ns lhe lundHmonlol axls oi
oducatloru,il policies.
V. lncldlng Aml proposlng pollclos for lhe Stalo to
nu,ke lhe r\ght to oducollon olloctlvo through
adequate publlc hmdlng, soas to un\versallz0
quallty educat\on and lo onabla etloctlvo soclAI
control ovor educatlonal budgets.
VI. Promole acllons thal contrlbule lo lhe
valuallon oi educallon professlonals by
proposlng and detendlng publlc policies lhat
n11manloe lhem deconl wages, fair career
plans, contlnuing education anel worklng
conditlons Umt ara up to lhe challenges and
responslbllllles lhey have.
VII. Stlmulale social partlcipatlon ln lhe promolion
and defense of lhe righl to education.
VIII. To defend lhe principie oi democratic
managemenl by proposlng policies and
actlons lhat ensure greater partlclpalion oi lhe
educallonal comrnunlly ln the admlnlslrallon of
school unils and also in lhe broader decislonmaking bodies and declslon-maklng
processes oi educallon policies.
IX. Develop aclions and projects thal conlribute to
lhe activities oi lhe Brazillan Campaign for the
Righl lo Educalion.
X. Promole volunteering.

,/

Ili

Produzir e promover pesquisas, estudos,
tecnologias alternativas, informações e
conhecimentos técnicos e cientificas sobre
educação.
rê ,
Realizar eventos como confe n~1as,
fóruns, seminários, cursos, oficmas,
reuniões, demonstrações e outras
atividades públicas.
Manter seiviços de documentação,
informação e comunicação intema e

i"

Artlcle 5- For lhe full accomplishment oi ils mlsslon
and objectives CAMPAIGN INSTITUTE can,
among other lnitiatives, develop lhe following
activities, ln accordance wilh its corporate
purpose:

Produce anel promote research, sludies,
alternativa tectmologles, lnformallon and
technical and scientific knowledge about
education.
11. Hold evenls such as conferences, forums,
seminars, courses, worl<.shops, meetings,
demonstralions and other publlc actlvities.
Ili. Mainta\n internai and externai documentation,
information and cornmunlcation seNices.
IV. Produce, edit. publish, distribute and pro~~t~
publicat\ons anel printed wort<.s, own or 11r
partias.

1.

externa.
. .b .
Produzir, editar, publicar, d~stn uir e
promover publicaç~s e obras impressas,
próprias ou de terceiros.
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Plú(l\lrlr, mlilnr, publlcor a distribuir
publlcAç0{1!\ o obms audioviguais,
m~listmdos rx11 mnlns 111onn11tlcos ou
qu, 1i3Quor outro~,
VI
HoHIIUlr n1~lculnç0Gs 1:úm omrmlrnçõos e
movimontos soclr1ls loc11ls, regionais,
nm~lonnls o lntem11r.lonnls.
VII
Proµor nçôes judiciais 0111 cortes nAcionals
o int@Hlclonnls µeln promoçAo do direito
10<.lucaçAo
VIII.
Moblll1ar ;1 sociooado, por m~lo ela
pm1ir.lp0çflo de estudantes, educodores,
utivlstRs o dflnmis ddadâos, em açõos de
promoçAo e dernsa do direito ~, oducaçêo.
IX. Roalizm reuniôos, audiências e demais
Rios de incidência junto aos órgãos do
Estooo como intuito de estimular a criação
e o aprimoramento de pollticas publicas
educacionais.
X. Dosanvolver e executar programas ou
projetos voltudos prioritariamente para o
fortalecimento dos movimentos sociais e
fins organizações de promoçao e defesa
do direito à educaçoo. por meio da
captação de recursos humanos e
materiais, da formaçao e capacitaçao de
lideranças, além de assessoria técnica.
administrativa e financeira.
XI .
Atuar sob toda e qualquer outra forma
sempre em concerto com seu objeto
social.
V

Parágrafo Primeiro: Para implementação do seu
objeto social, o INSTITUTO CAMPANHA poderá
celebrar acordos e contratos com individues e
outras organizações, nacionais e estrangeiras.
Parágrafo Segundo: O INSTITUTO CAMPANHA
se dedica às suas atividades por meio da doação
de recursos flsicos, humanos e financeiros; por
meio de execuçao direta de projetos, programas ou
planos de ações, ou por meio de convênios com
instituições públicas ou privadas; e também por
meio de intermediaçao de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do
setor público que atuam em áreas afins.
Parágrafo Terceiro: O INSTITUTO CAMPANHA
poderá realizar quaisquer outras atividades ou
praticar quaisquer outros atos necessários ao
cumprimento de seus objetivos sociais, desde que
autorizado por sua Diretoria, podendo aplicar
eventual superávit nas finalidades sociais descritas
no Art. 3°, sempre respeitando os termos da Lei
Federal 9.790/99.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

46485

Produce, edil, pJlffiti1W~amst1~tmte--- ;1'--_;
publicalions and audiovisual works, recorded
by magnetlc means or any other means.
To articulate with local, regional, national and
intemational organizations and social
movements.
To propose lawsuits in national and
internatlonal courts for the promotion of the
right to education.
To mobilizo society, through the participation
of students, educators, activists and other
citizens. in actions to promote and defend lhe
right to education.
To hold meetlngs, hearings and other acts of
incidence with the organs of lhe State in order
to stimulate the creation and improvement of
public educational policies.
To develop and execute programs or projects
aimed primarily at strengthening social
movements and organizations to promete and
defend the right to education through the
acquisition of human and material resources,
training and leadership training, as well as
technical, administrative and financial.
Acting under any other form always in concert
with its social object.

Flrst Paragraph: For the implementation of its
corporate purpose, lhe CAMPAIGN INSTITUTE
may enter into agreements and contracts with
individuais and other organizations, both national
and foreign.
Paragraph Two: lhe CAMPAIGN INSTITUTE is
dedicated to its activities through the donation of
physical, human and financial resources; through
direct execution of projects, programs or action
plans, or through agreements with public or private
institutions; and also through intermediation in
support of other non-profit organizations and public
sector bodies working in related fields.
Paragraph Three: lhe CAMPAIGN INSTITUTE
may perform any olher activities or perform any
other acts necessary to fulfill its social objectives,
provided that it is authorized by its Board of
Executiva Officers, and may apply any surplus in lhe
social purposes described in Article 3, always
respecting lhe terms of the Law Federal 9,790 / 99.
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Pan\gr1Jfo Quarto: Pnrn dl~clplhmr procodlrnonlofl
11d111l11llltmllvcm, principiem o v11lorm1 quo orlontom u
ll${lOcinçiio p111 ti 11lt'tt11 ctmiln OAl11l11lo o INSTITUTO
CAMPANMA podort, 11vo11h1t1h11111,10 ndolnr CnrlH!l,
CMiuoti dn Co11d11lt1, Ro11h111mlo lntmno ou llxur
11or111nt~ m1poc:ll1ws, doudo q110 por molo do
1mmh1ç/\o do H11111.>lmtorltt.

discipline
odrninlAlrnllvo procedures, prlnclploB and values
lhnl 11uldo lho l'.lssoch:ilion beyond this statute, lhe
CAMPAIGN INSTITUTE may eventually adopt
Lott0rn, Godas oi Conduct, Internai Ruias or
onlahllslr apoclfic normi;, provlded that through
rosnlution of ih; Bomd oi Dlroctors.

PnrAgrnfo Quinto: o INSTITUTO CAMPANHA nno
toro, dlroln ou lmllrot11niont0, qut1lquor parllclpaçno
0111 crm1p1111hns do lntoros!'lo polltlco•pArtldllrlo, sob
quulsq11or molo~ 011 lonnm1.

1101 huvo, dlreclly or indireclly, any particlpatlon ín

G1-11npalgns of polltlcal.. partisan interest, under any
moFms or forms.

CAPITULO 111 · DOS ASSOCIADOS, SEUS
DIREITOS E DEVERES

CHAPTER 111 - ASSOCIATES, ITS RIGHTS ANO
DUTIES

Artigo 6° • A assoclaçAo é constltuldn por um
número llhnllHdo dt~ associados/as, podendo
pflrtlclpar do sou quadro social pessoas flsicas
ldenlilicAdas com n mlssao o os objetivos do
INSTITUTO CAMPANHA, distrlbuldas nas
seguintes categoriHs:
1. associados/As fundadores/as plenos: aqueles
que assinaram a ata de crlaçao da lnstitulçao;
li. associados/as plenos/as: aqueles admitidos
posteriormente à fundação da Instituição; e
Ili. membros honorários: pessoas que tenham,
reconhecidamente, colaborado para a
promoção e defesa do direito à educação.

Artlcle 6 - The assoclation is constituted by an
unlimlted number oi mernbers, with lhe
particlpation of individuais identified with lhe
mlsslon and objectives of lhe CAMPAIGN
INSTITUTE, distributed in lhe following
categorias:
1. associates / full founders: those who signed
lhe minutes of crealion of lhe lnslitution;
li. associates / plenary: those admitted after lhe
foundation of lhe lnstitulion; and
Ili. honorary members: persons who have,
admittedly, collaborated ín the promotion and
defense of the right to education.

Parágrafo Primeiro: A concessao do titulo de
membro honorário deverá ser apresentada por
um/a associado/a fundador/a pleno/a ou
associado/a pleno/a, devendo ser aprovada pela
Assembleia-Geral por maioria simples dos
presentes, em qualquer de suas reuniões.

Paragraph One: The granting of lhe honorary
member's title must be presented by a full
founding member or full associate, and must be
approved by lhe General Assembly by a simple
majority of those present, at any meetings.

I

Paragraph

Four: ln

Parngraph Flvo: The CAMPAIGN INSTITUTE shall

Parágrafo Segundo: O processo de admissao da
categoria de associado/a pleno/a requer a
solicitação por escrito do/a interessado/a à Diretoria
do INSTITUTO CAMPANHA, que decidirá sobre a
sua efetivação ad referendum da Assembleia-Geral.

Paragraph Two: The admission process for lhe
category of full member requires the written
request of lhe interested party to the Board of
Direclors of lhe CAMPAIGN INSTITUTE, which
wíll decide on its implementation ad referendum of
lhe General Assembly.

Artigo 7º - Será excluldo/a ola associado/a que:
1. faltar a três reuniões da Assembleia-Geral
consecutivas ou a cinco alternadas, sem
apresentar justificativa;
li. sendo membro da Diretoria, do Conselho
Fiscal ou estar oficialmente representando a
Instituição valer-se de seu cargo para,
comprovadamente, lograr proveito pessoal ou
promover o beneficio de terceiros, em
detrimento do INSTITUTO CAMPANHA ou da
dignidade do cargo ou função que ocupa;
receber vantagem ilicita ou imoral, de
qualquer espécie, em razão de suas
atribuições.

Article 7 - The associale shall be excluded from:
1. to miss three consecutive or five alternate
meetings of the General Assembly wilhoul
juslification;
li. being a member of the Board of Executive
Officers of lhe Fiscal Council or officially
representing the lnstitution to take
advanlage of its position to prove personal
gain or to promote the benefit of third parties,
to the detriment of lhe CAMPAIGN
INSTITUTE or lhe dignity of lhe position or
function it occupies; to receive an illicit or
immoral advantage, of any kind, because of
its attríbutions.

E,tululo / Bylow1
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IV

ter sido condenado, por sentença
transitada em íulgado ou por órgão
colegiado judicial. por crimes contra a
administração púbhca, gestão fraudulenta,
cnme contra a economia popular, crimes
hediondos e qualquer condenação
transitada em julgado envolvendo direta ou
indiretamente pre1ulzos para a educação,
os direitos humanos e a democracia;
ter. de qualquer forma, descumprido as
determinações deste estatuto, de qualquer
outra deliberação da Diretoria, de mooo a
comprometer a imagem do INSTITUTO
CAMPANHA ou causar prejuízo material à
institu~.

Parágrafo Primeiro: A proposta de exclusão
podera ser encaminhada à Diretoria por qualquer
um/a de seus/suas associados/as, tendo o/a
indicado/a direito de recorrer da decisão junto à
Assembleia-Geral.
Parágrafo Segundo: Outros motivos que
contrariem os objetivos do INSTITUTO
CAMPANHA poderão ser levados à deüberaçâo da
Assembleia-Geral, que aprovará, ou não, a
destituição.
Parágrafo Terceiro: Para aprovar a destituição, é
necessário o voto concorde de 213 (dois terços) dos
presentes à sessão da Assembleia-Geral
especialmente convocada para esse fim, não
podendo ela deliberar. em primeira convocação,
sem a presença da maioria absoluta dos
associados/as, ou com menos de um terço nas
convocações seguintes.
Parágrafo Quarto: Ao/À associado/a sujeitola à
destituição é assegurado o amplo direito de defesa
e de recurso, que devera ser apresentado na
mesma sessão de seu iulgamento pela AssembleiaGeral, pessoalmente ou por procurador com
poderes outorgados especialmente para este fim,
logo após ser hdo para todos os presentes os
motiYOs que encaminham a sua destituição e antes
de se iniciar a votação.

has been coovicted of a crime againsl the
public
adm1rnstration,
fraudule?t
management. crime agatnst the people 5
oconomy. hemous crimes, and any fin~l and
unappealable convíction d1rectty or rndirectty
damaging to education. human nghts and
democracy:
IV have, in any way, disregarded the
determinations of this st.atute. any omer
dehberation oi lhe Board oi DtreciDrS ,n
order to cornpromise the image of the
CAMPAIGN INSTITUTE or cause ma1eflal
damage to the instrtuoon

Ili

Paragraph One: The exclUSIDn pmposal may be
referred to the Board of Executive ~ by any
one of its associates, and shall have the right to
appeal the decision to the General Assembty
Second Paragraph: Other reasons that contradict
the objectives of the CAMPAIGN INSTITUTE may
be brought to the deliberation of lhe General
Assembly, which will approve or not the dismissaJ

Paragraph Three: ln order to approve the
dismissal, it is necessary to vote 213 (two thirds) of
those present at the session of the General
Assembly specially convened for this purpose,
and it may not deliberate, on first call, without the
presence of the absolute majority of lhe members
or with less than one third in lhe followi~
convocations.
Paragraph Four: The broader right of defense
and appeal shall be guaranteed to the associate
subject to dismissal and shall be presented at the
sarne session of his or her triai by lhe General
Assembly, e~r personally or by proxy, with
powers . specrfically granted to him immedíately
afte~ being _read to ali present lhe motives that lead
to h1s d1smtssal and before lhe voting begins.
Article 8 - lhe obligations of lhe associates are·
1.
know, comply wrth and enforce this statute ·
11. ensure the public character of ~
CAMPAIGN INSTITUTE:

Artigo 8° - São obrigações dos/as associados/as:
conhecer, cumprir e fazer cumprir este
1
estatuto:
11.
assegurar o carà1er público do INSTITUTO
CAMPANHA;
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Ili.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

assegurar o papel do INSTITUTO
CA~PANHA como organização da
sociedade
civil, garantindo
sua
independência diante de governos,
partidos políticos, credos religiosos, de
instituições privadas e empresariais;
conhecer, cumprir e fazer cumprir as
decisões da Assembleia-Geral, da
Diretoria, do Conselho Fiscal e da
Coordenação-Geral, comunicando à
Diretoria qualquer violação deles.
manter
quites
suas
obrigações
estatutárias, regimentais e instituídas pela
Assembleia-Geral e demais órgãos
deliberativos do INSTITUTO CAMPANHA;
zelar pelos patrimônios material, moral e
intelectual do INSTITUTO CAMPANHA;
exerter com dedicação e probidade as
funções para as quais tenha sido investido
por nomeação ou eleição.
pagar em dia a anuidade devida ao
INTITUTO CAMPANHA, conforme o valor
e a data de vencimento estabelecidos pela
Assembleia-Geral.

Artigo 9°: São direitos de todos/as associados/as e
dos membros honorários:
1.
participar das reuniões da AssembleiaGeral, com direito a voz;
li.
participar de debates, oficinas e demais
eventos da instituição, mediante o
pagamento de taxa de inscrição;
Ili.
integrar a Comunidade Virtual do
INSTITUTO CAMPANHA;
Artigo 10º: São direitos exclusivos do/a
associado/a fundador/a e do/a associado/a pleno/a:
1.
votar e ser votado, observadas as
respectivas normas estatutárias;
li.
decidir sobre a destituição de membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal;
Ili.
participar das Assembléias-Gerais,
apresentando e votando propostas
relativas à direção e atuação da
associação;
IV.
solicitar à Diretoria a convocação de
Assembleia-Geral mediante requerimento
assinado por, no mínimo, um quinto (1/5)
dos associados;
V. desligar-se do quadro associativo,
mediante manifestação por escrito, por
meio de carta assinada e encaminhada à
Diretoria;

MICROFILME N."

Ili.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

ensure the role
..
INSTITUTE as an organization ~f 'Cl~II
society, ensuring its independ_ence v,s_-~-v,s
govemments, political pa~1es'. ~hg,ous
creeds, private and business mstitutions;
meet and enforce lhe decisions of the
Gen~ral Assembly, lhe Board of Executive
Officers lhe Fiscal Council and the General
Coordin~tion, communicating to the Soarei
any violations thereof.
maintain its statutory, regimental and
instituted obligations by the General
Assembly and other deliberative bodies of
the CAMPAIGN INSTITUTE;
care for the material, moral and intellectual
assets of the CAMPAIGN INSTITUTE;
exertise with dedication and probity the
functions for which he has been vested by
appointment or election.
pay the annuity due to the INTITUTO
CAMPANHA, according to the value and the
maturity date established by the General
Assembly.

Article 9: The rights of ali members and honorary
members are:
1. attend meetings of the General Assembly,
with the right to speak;
li. participate in debates, workshops and other
events of the institution, upon payment of
registration fee;
Ili. integrate the Virtual Community of the
CAMPAIGN INSTITUTE;
Article 10: The exclusive rights of the associate
founder and of the associated member are:
1. to vote and to be voted , observing the
respective bylaws;
li. decide on the dismissal of members of the
Board of Executive Officers and of the Fiscal
Council;
Ili. participate in the General Assemblies,
presenting and voting proposals regarding
the direction and ·performance of the
association;
IV. request the Board of Executive Officers to
convene a General Assembly by means of
an application signed by at least one fifth
(1/5) of the members;
V. disconnect from the membership board, by
means of a written staternent, by rneans of a
signed letter sent to the Board of Executive
Officers;
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VI.

pedir licença do cargo ou representaçao
exercido.-; no INSTITUTO CAMPANHA,
por urn prazo màximo de sete meses, para
tratar de interesses particulares e/ou para
candidatar-se a cargo eletivo, podendo
retornar, após a licença e sendo eleito será
desligado do Instituto, podendo retornar ao
ténnino de seu mandato.

VI.

To request a license o e pos I0n or
representation exercised at the CAMPAIGN
INSTITUTE, for a maximum period of seven
months, to deal with private interests and / or
to apply for an elective position. being able to
return, alter the license and being elected.
will be dismissed from the lnstitute, and may
retum to lhe end of his tenn.

Parágrafo Único: Ênecessário que o I a associado
la esteja com todas suas obrigações quites junto ao
INSTITUTO CAMPANHA para exercer o direito de
votar e ser votado na reunião da Assembleia-Geral
cuja regularidade deverá ser atestada pel~
Coordenação-Geral, antes de se iniciar a votação.

Slngle Paragraph: lt is necessary for the associate
to have all of his or her obligations to the
CAMPAIGN INSTITUTE to exercise the right to vote
and to be voted at the General Assembty meeting.
whose regularity shall be attested by the General
Coordination, before if the vote is initiated.

CAPITULO IV · DA ESTRUTURA E
FUNCIONAMENTO

CHAPTER IV • STRUCTURE ANO
FUNCTIONING

Artigo 11 - São órgãos pennanentes do
INSTITUTO CAMPANHA:
1.
Assembleia-Geral;
li.
Diretoria;
Ili.
Conselho Fiscal;
IV.
Coordenação-Geral.

Article 11 - The pennanent bodies of the
CAMPAIGN INSTITUTE are:
1. General Assembly;
li. Board of Dtrectors:
Ili. Supervisory board:
IV. Overall coordination.

SEÇÃO 1- DA ASSEMBLEIA-GERAL
Artigo 12 - A Assembleia-Geral, órgão máximo do
INSTITUTO CAMPANHA, é composta por todos os
associados/as e reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez a cada dois anos, e extraordinariamente
sempre que exigirem os interesses da associação.

Parágrafo primeiro: As reuniões da AssembleiaGeral serão convocadas pela Diretoria e
comunicadas a todos os associados/as mediante
carta registrada ou mensagem eletrônica certificada
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data marcada para as reuniões.
Parágrafo segundo: A Assembleia-Geral será
presidida pelo/a Diretor/a-Geral do INSTITUTO
CAMPANHA, que a instalará, em primeira
convocação, com a maioria absoluta dos/as
associados/as e, em segunda convocação. meia
hora após a primeira, com, no mínimo, a metade
dos associados/as e, em terceira convocação, meia
hora após a segunda, com, no mínimo, um quinto
dos/as associados/as.
Parágrafo terceiro: A organização da reunião da
Assembleia-Geral compete à Coordenação-Geral,
sob a orientação da Diretoria.

SECTION 1• GENERAL ASSEMBLY
Article 12 - The General Assembly, the maxírnum
body of the CAMPAIGN INSTITUTE, shall be
composed of ali the membefs and shall meet
ordinarily once every two years. and extraordinarily
whenever they require the interests of the
association.
Paragraph one: Meetings of the General Assembly
shall be called by the Board of Executive Officers
and communicated to ali members by registered
letter or certifled electronic message at least fifteen
(15) days before the date set for the meetings.
Paragraph Two: The General Assembly shall be
presided over by the Dírector-General of the
CAMPAIGN INSTITUTE. who shall install it, on first
call, with an absolute majority of the members and,
on second call, hatt an hour after the first , with at
least half of the mernbers and, in the third call, half
an hour after the second, with at least one fifth of the
rnembers.
Paragraph three: The General Assembly is
organized by the General Board, under the
guidance of the Board of Executive Officers.
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Artigo 13 Compete a Assembleia-Geral:
1
Debater e deliberar sobre todos os assuntos
de intcresoo da associação;
li Aprovar as contas da associação e os
demonstrativos e balanços contábeis e
financeiros;
Ili Decidir sobre a políoca e a forma de atuação
da associação;
IV Eleger aqueles que ocuparão os cargos da
Dlretorta e do Conselho Fiscal;
V Destltuir os membros da Diretoria, Conselho
Fiscal e referendar a exclusão de
associados,
VI
Alterar o estatuto social;
VII
Referendar a admissão de novos/as
associados/as;
VIII
Aprovar as diretrizes para o plano de
trabalho da instituição apresentadas pela
Diretoria;
IX. Decidir sobre a concessão de título de
membro honorário; e
X. Decidir sobre a dissolução da associação.
Artigo 14 · Todas as deliberações da AssembleiaGeral serão tomadas pela maioria simples de votos
dos/as associados/as presentes, ressalvadas as
exceções expressamente consignadas neste
estatuto.
Artigo 15 - Para as deliberações referentes a
alterações estatutárias, destituí~ de membros da
Diretoria e dissoluçao da associação exige-se o
voto de 2/3 (dois terços) dos presentes à
Assembléia especialmente convocada para esse
fim, nao podendo a assembleia deliberar, em
primeira convocação, sem a presença da maioria
absoluta dos associados/as, ou com menos de um
terço nas convocações seguintes.

SEÇÃO 11- DA DIRETORIA
Artigo 16 - A Diretoria, eleita pela AssembleiaGeral, que também elegerá ola Diretor/a-Geral, o/a
Vice-Diretor/a-Geral, o Diretor/a AdministrativoFinanceiro/a e o Vice-Diretor AdministrativoFinanceiro/a será composta por 4 (quatro) diretores
que terão mandatos de dois anos, permitida apenas
uma reeleiçao consecutiva.

Article 13 - lt is incum nt upon t e eneral
Assembly:
1. Discuss and deliberate on all matters of
interest to the association;
li. Approve the assocíation's accounts and the
financial statements and balance sheets;
Ili. Decide on the association's pollcy and
practice;
IV. Elect those who wíll occupy the posrtíons of
the Board of Executíve Officers and the
Fiscal Councíl;
V. To dismíss the members of the Board of
Executive Officers, Fiscal Council and to
recommend the exclusion of members;
VI. Change lhe social bylaws;
VII. Refer lhe admission of new members;
VIII. To approve the guídelines for the work plan
of the institution presenteei by the Board;
IX. Decide on the granting of honorary member
title; and
X. Decide on the dissolution of the association.
Article 14 - AII deliberations of the General
Assembly shall be taken by a simple majority of the
votes of lhe associates present, except for lhe
exceptions expressly sei forth in this statute.
Artlcle 15 - For the deliberations regarding statutory
changes, removal of members of the Board of
Executiva Officers and dissolution of lhe
assocíation, a vote of 2/3 (two thirds) of the
attendees is required at lhe Meeting specially
convened for that purpose, and the meeting may not
deliberate, without the presence of lhe absolute
majority of lhe members, or with less than one third
in lhe followíng convocations.

SECTION li · OF THE BOARD OF DIRECTORS
Article 16 - The Board of Executive Officers, elected
by the General Assembly, will also elect the Director
General, lhe Deputy Director General, the
Administrative and Financial Officer and lhe Oeputy
Administrative and Financial Officer / a will be
composed of 4 (four) directors who will have twoyear terms, only one consecutive reelection being
allowed.

Article 17 - lt is incumbent upon lhe Board of
Artigo 17 - Compete à Diretoria:
1.
Assegurar a realização dos objetivos da
associação:
li.
Cumprir as determinações da legislação e
do presente estatuto social;
Ili.
Convocar, nos termos deste estatuto, as
reuniões da Assembleia-Geral;

Directors:
1. Ensure achievement of association
objectives;
li. Comply with lhe provisions oi the legislation
and of these bylaws;
Ili. Convene, in accordance with this statute, the
meetings of the General Assembly;

\
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IV.

V.
VI.

VI 1.
VI 11 .

IX.

Escolher
o
Coordenador/a-Geral,
outorgando-lhe poderes para administrar a
associação;
Contratar e demitir funcionários e outros
prestadores de serviços;
Apreciar o orçamento anual e quaisquer
modificações ao mesmo no decorrer do
exercício fiscal;
Aprovar a admissão de novos/as
associados/as;
Elaborar anualmente
relatório
de
atividades programático e financeiro a ser
enviado a todos os/as associados/as;
Deliberar sobre os casos omissos neste
Estatuto.

Parágrafo Único: As decisões da Diretoria serão
tomadas por maioria simples.
Artigo 18 - Compete ao Diretor/a-Geral:
1.
Presidir a associação e as reuniões da
Assembleia-Geral que se instalarem;
11.
Representar a associação ativa ou
passivamente, em juízo ou fora dele;
Outorgar procuração em nome da
Ili.
associação, estabelecendo poderes e
prazos de validade.
IV.
Representar, em conjunto com o Diretor/a
Administrativo-Financeiro/a, a associação
perante
instituições
bancárias
e
financeiras, podendo esta função ser
delegada por meio de procuração
registrada no cartório competente.
Convocar as reuniões da Diretoria e as
V.
reuniões da Assembleia-Geral;
VI.
Assinar
convemos,
contratos
e
compromissos de qualquer natureza,
desde que não atentem contra os objetivos
desta instituição.
Artigo 19 - Compete ao Vice-Diretor/a-Geral
substituir o/a Diretor/a-Geral na ausência deste e
completar-lhe o mandato em caso de vacância.
Artigo 20 - Compete ao Diretor/a AdministrativoFinanceiro/a:
1.
Representar, em conjunto com o/a
Diretor/a-Geral, a associação perante
instituições bancárias e financeiras,
podendo esta função ser delegada por
meio de procuração registrada no cartório
competente.
li.
Coordenar a arrecadação junto a
associados/as;
Coordenar a captação de recursos
Ili.
financeiros para a associação;

VII.

VIII.
IX.
X.
XI .
XII.

46485

To choose the Genera oor, mator, granting
him / her powers to administer the
association;
Hire and fire employees and other service
providers;
Appreciate the annual budget and any
modifications to it during the fiscal year;
Approve the admission of new members;
Prepare annual report of programmatic and
financial activities to be sent to all members;
Deliberate on cases not covered by these
Bylaws.

Single Paragraph: The decisions of the Board of
Executive Officers shall be taken by simple
majority.
Article 18 - lt is incumbent upon the Director
General:
1.
To preside over the association and the
meetings of the General Assembly that
establish themselves;
li. Represent the association actively or
passively, in ar out of court;
Ili. Granting power of attomey on behalf of the
association, establishing powers and terms
of validity.
IV. To represent, jointly with the AdministrativeFinancial Director, the association before
banking and financial institutions, and this
function may be delegated by proxy
registered at the competent registry aftice.
V. To convene meetings of the Board of
Executive Officers and the meetings of the
General Assembly;
VI. Sign
agreements,
contracts
and
commitments of any nature, since they do
not violate the objectives of this institution.
Article 19 - lt is incumbent upon the Deputy
Director-General to replace the Director-General
in his / her absence and to complete his / her
mandate in the event of vacancy.
Article 20 - lt is incumbent upon the
Administrative-Financial Director:
1.
To represent, jointly with the DirectorGeneral, the association before banking and
financial institutions, and this function may
be delegated by means of a power of
attomey registered with the competent
notary office.
li. Coordinate the collection with members;
Ili. Coordinate funding for the association;
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IV

V

Responsabilizar-se pela contabilidade,
contas e patrimônio da associação;
Apresentar, anualmente. ao Conselho
Fiscal e ao conjunto dos/as associados/as,
balanço e contas da entidade;

1IM~ liC~RO
~F
~l~
LM
~E~ N
; -~º rs-mmr
IV. Be responsible for 'a
·

V.

assets of the association;
Present annually to the Fiscal Council and t~
ali the associates, balance sheet an
accounts of the entity;

Artigo 21 - Compete ao/à Vice-Diretor/a
Administrativo-Financeiro/a substituir o/a Diretor/a
Administrativo-Financeiro/a na ausência deste e
completar-lhe o mandato em caso de vacância.

Article 21 - lt is incumbent upon the Deputy
Director-Admin~Financial to repla:e the
Administrative-Financial in the absenCe of the latter
and to complete lhe mandate in case of v~y.

Artigo 22 - No caso de vacâncias do/a DiretoriaGeral e do Vice-Diretor/a-Geral, do Diretor/a
Administrativo-Financeiro/a e do Vice- Diretor/a
Administrativo-Financeiro/a cabe ao/à Presidente/a
do Conselho Fiscal os substituir e convocar
imediatamente a reunião da Assembleia-Geral para
promover eleição, nos termos deste estatuto, em
prazo não superior a trinta dias.

Article 22 - ln the event of vacancies of the
Director-General and lhe Deputy Director-General,
the Administrative-Financial Director and the ViceAdministrative-Financial Officer, the President / a of
the Fiscal Council to replace them and immediately
call the meeting of lhe General Assembly to
promete election, in accordance with this staMe,
within a peóod not exceeding thirty days.

Parágrafo Único: A vacância se dá pela morte,
destituição, desligamento, ou nos casos em que o
/a associado/a deixe de exercer suas funções
estaMárias por prazo superior a trinta dias sem
justificativa, devendo a vacância ser referendada
pela Assembleia-Geral.

Single Paragraph: The vacancy is dueto death,
dismissal, dismissal, or in cases in which the
associate fails to perfonn his statutory functions
for a period exceeding thirty days without
justification, and the vocaocy shall be endorsed by
the General Assembty.

SEÇÃO Ili • DO CONSELHO FISCAL

SECTION 111 - FISCAL COUNCIL

Artigo 23 - O Conselho Fiscal é composto por no
mínimo 4 (quatro) pessoas, dentre associados/as
não eleitos/as para a Diretoria pela AssembleiaGeral, com um mandato com duração de 2 (dois)
anos, sendo 3 (três) titulares e 1 (um) suplente,
devendo um/a titular ser empossado pela
Assembleia-Geral como presidente.

Article 23 - The Fiscal Council is composed of at
least four (4) persons, amoog associates who are
not elected to lhe Board of Executive Officers by
the General Assembfy, with a tenn of two (2)
years, of which three (3) hokiers and one (1 )
altemate, and one ho!der must be swom ín by the
General Assembly as charman.

Artigo 24 - Compete ao Conselho Fiscal:
1.
Opinar sobre os balanços e relatórios de
desempenho financeiro e contábil e sobre
as operações patrimoniais realizadas,
emitindo pareceres para os organismos
superiores da associação;
li.
Apresentar à Assembleia-Geral parecer
sobre as contas da associação;
Ili
Representar para a Assembleia-Geral
sobre qualquer irregularidade verificada
nas contas da associação;
IV.
Emitir parecer sobre o relatório de
atividades programático elaborado pela
Coordenação-Geral;
v Zelar pela realização dos objetivos do
INSTITUTO CAMPANHA, o bom uso dos
recursos e as boas práticas de
administração e gestão

Article 24 - lt is incumbent upon the Fiscal
Council:
1. To comment on lhe balance sheets and
reports on financial and accounting
performance anel on lhe equity transactions
carried out, issuing opinions to the higher
bodies of the associatiorr
li. Submrt to the General ~embly an opinion
on the association's accounts;
Ili. ~eprese.nt to the General Assembly any
1rregularities found in the Association's
accounts;
IV. To issue an opinion on the Pl'O(Jrammatic
activity report prepared by the General
Coordination;
V. Ensure the achievement of the objectives of
the CAMPAIGN INSTITUTE, thegood useof
resources and good administration and
management practices.

Estatuto f Bylaws
Instituto Campanha Nacional pelo Direito

a Educação / Brazilian Campaign for lhe Right to Educallon lnstrtute

11

\oRC~J~•.!
r~ l'-:,~-

-;"7(/

l

íl''

Paragrafo Único: Qufmdo for necossorlo o/a
Presid(lnto/a do Conselho Flocal poderá contratar
pmflsslonals porn auxlllà-lo omsuas !unções, desde
que autorizados pela Diretoria.

Singlo Paragraph: Whon

1<'i"r. UVII íJf

MIU<fJl 11

M ',U>/1 JIJfJIDIGA

IL'.

.

464 85

, , t-'fêeil4Nl4--

-7',__

oi tho Fiscal Council may hire professíonals to assist
him ln his dutíes, as long as they are authorized by
lhe Board oi Executiva Officers.

SEÇÃO 111 - DA COORDENAÇÃO-GERAL

SECTION 111 - GENERAL COORDINATION

Artigo 25 • A Coordenação-Geral é o órgão
executivo e administrativo da associaçao e será
farmada pelo Coordenador/a-Geral e membros de
sua equipe.

Artlcle 25 - The General Coordination is the
executiva and administrativa organ of the
associatlon and will be formed by the General
Coordinator and members oi his team.

Parágrafo único: 0/A Coordenador/a-Geral será
remunerado pelo exerclclo da gestao
administrativa, por melo de valores praticados no
mercado de trabalho.

Single Paragraph: The General Coordinator will be
remunerated for the exercise of administrative
management, through values practiced in the labor
market.

Artigo 26 · Compete ao/à Coordenador/a-Geral:
1.
Assegurar a implementação das decisões
da Diretoria e da Assembléia;
li.
Observar e fazer cumprir as disposições
do Estatuto Social da Associação;
Ili.
Coordenar e executar as atividades da
associaçao;
IV.
Supervisionar e executar as funções
administrativas,
financeiras,
orçamentárias e de planejamento;
V.
Constituir sua equipe profissional de
trabalho; e
VI.
Exercer as funções a ele expressamente
delegadas.

Artlcle 26 - lt is the responsibility of the General
Coordinator:
1. Ensure the implementation of the decisions
of the Board of Executive Officers and of lhe
Meeting;
li. Observe and enforca lhe provisions of the
Bylaws of the Association;
Ili. Coordinate and execute the activities of the
association;
IV. Supervise and execute the administrativa,
financial, budgetary and planning functions;
V. Constitute his /her professional work team;
and
VI. To exercise the functions expressly
delegated to him/her.

CAPITULO V - DO PATRIMÔNIO SOCIAL
CHAPTERV · SOCIAL PATRIMONY
Artigo 27 - O patrimônio social do INSTITUTO
CAMPANHA é constituldo por:
1. Bens móveis, imóveis, semoventes, ações,
titulas, valores e direitos, receitas
provenientes de aplicações financeiras e
outras receitas patrimoniais;
li. Doações e subvenções recebidas, que
serão aplicadas nas finalidades a que
estejam vinculadas;
Ili. Legados, heranças, auxilias, direitos,
créditos e/ou quaisquer contribuições de
pessoas tisicas e/ou juridicas, associadas
ou não, de direito público e/ou privado,
nacionais e/ou estrangeiras;
IV. Rendimentos produzidos por todos os
seus bens, direitos e atividades realizadas
para a consecução dos seus objetivos
sociais, tais como, mas nao se limitando, a
prestaçao de serviços e rendas oriundas
de direitos autorais e/ou propriedade
industrial.

Artlcle 27 · The assets oi the CAMPAIGN
INSTITUTE are constituted by:
1. Movable asseis. real estate, securities,
stocks, bonds, securities and rights,
revenues from financial investments and
other equity incarne;
li. Donations and subsidies received. which will
be applied in the purposes to which they are
linked;
Ili. Legacies, inheritances, aids, rights, credits
and / or any contributions by national and / or
foreign public and / or private individuais and
/ or legal entities, whether associated or not;
IV. lncome generated by all of its assets, rights
and activilies carried out to achieve its social
objectives, such as but not limited to the
provision of services and incarne from
copyright and / or industrial property.
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V.

VI.

Receita proveniente de contratos,
convênios, termos de parceria e outros
ajustes celebrados com pessoas físicas e
jurídicas, de direito público ou privado;
Quaisquer receitas provenientes da
administração dos bens da associação.

V.

VI.

Revenue from contracts, covenants,
partnership terms and other adjustments
entered into with individuais and legal
entities, whether public or private;
Any revenue from the administration of the
assets of the association.

Parágrafo primeiro: As despesas do INSTITUTO
CAMPANHA deverão guardar estreita e específica
relação com suas finalidades.

Paragraph one: The expenses of the CAMPAIGN
INSTITUTE shall be closely and specifically related
to its purposes.

Parágrafo segundo: Os recursos advindos do
Poder Público deverão ser aplicados nos termos
dos convênios ou parcerias estabelecidos.

Second Paragraph: The resources coming from
the Public Power shall be applied under the terms of
the agreements or partnerships established.

Parágrafo terceiro: O INSTITUTO CAMPANHA
não distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio sob
nenhuma forma ou pretexto.

Paragraph Three: The CAMPAIGN INSTITUTE
does not distribute results, dividends, bonuses,
participations or a portion of its assets under any
form or pretext.

Parágrafo quarto: O INSTITUTO CAMPANHA não
remunera, nem concede vantagens ou benefícios
por qualquer forma ou título, a conselheiros,
diretores, benfeitores ou equivalentes.

Paragraph Four: The INSTITUTO CAMPANHA
does not remunerate, nor grant benefits or benefits
in any form or title, to directors, directors,
benefactors or equivalents.

Parágrafo quinto: O INSTITUTO CAMPANHA
poderá, por deliberação expressa da AssembleiaGeral, optar por remunerar os associados que
efetivamente atuem na Coordenação-Geral,
respeitados, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado na região onde exerce
suas atividades, bem como os limites impostos pela
legislação vigente.

Paragraph five: The CAMPAIGN INSTITUTE may,
by express resolution of the General Assembly,
elect to remunerate the members who effectively act
in the General Coordination, respecting, in both
cases, the values practiced by the marl<et in the
region where it carries out its activities, as well as
the limits imposed by current legislation.

Artigo 28 - Na hipótese de o INSTITUTO
CAMPANHA vir a obter e ter, posteriormente,
cassada a qualificação de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, o patrimônio
líquido adquirido com recursos públicos advindos
de Termo de Parceria durante o período em que
perdurou a qualificação, será contabilmente
apurado e transferido a outra pessoa jurídica
indicada pela Assembleia-Geral, que seja
qualificada nos termos da Lei 9.790/99, e que,
preferencialmente, possua os mesmos objetivos
sociais.
CAPITULO VI · DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Artigo 29 - O exercício social do INSTITUTO
CAMPANHA terá início em 1° de janeiro e término
em 31 de dezembro de cada ano, exceto o inicio
relativo à sua fundação, cuja data de inicio é a
consignada em sua ata específica.

Article 28 - ln the event that the CAMPAIGN
INSTITUTE obtains and subsequently has the
qualification of Civil Society Organization of Public
lnterest withdrawn, the net equity acquired with
public funds arising from the Partnership Agreement
during the period in which the qualification lasted
shall be accrued and transferred to another legal
entity indicated by the General Assembly, qualified
under Law 9,790 / 99, and preferably having the
sarne social objectives.
CHAPTER VI · FISCAL YEAR AND
ACCOUNTABILITY
Article 29 - The fiscal year of the CAMPAIGN
INSTITUTE shall begin on January 1 and end on
December 31 of each year, except for the beginning
of its foundation, the date of which is set forth in its
specific minutes.

Estatuto / Bylaws
Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação / Brazilian Campaign for the Right to Education lnstitute
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Artigo 30 A P1l}~tnçtl0 dH ContNs do INSTITUTO
CAMPANHA ohsorv1111t no 111l11imo:
o~ prl11clplos tundmnentals de
Ctm!Ah11ídnda o as Nonnas Brnsileims de
ContAbilidad<;l ;
li
A publicidade, por qualqu<;lr meio eficaz, no
t--mct?mmitmlo do exercício fiscal, ao
rulatôrlo
de atividades
e das
do111011strnções financeiras da entidade,
incluindo as cHrtidões negativas de débitos
junto 110 INSS e ao FGTS, colocando-os à
disposição pRm o exame de qualquer
cidadflo,
111
A roalizaçao de auditoria, inclusive por
auditores extemos independentes se for o
wso, dAapllcaçao dos eventuais recursos
objeto de Temio de Parceria, conforme
previsto em regulamento;
IV.
A prestação de contas de todos os
recursos e bens de origem pública
recebidos sera feita, conforme determina o
paragrafo único do Art. 70 da Constituição
Fodeml de 1988.
CAPITULO VII · DA TRANSFORMAÇÃO, CISÃO,
FUSÃO, INCORPORAÇÃO E DISSOLUÇÃO
Artigo 31 - O INSTITUTO CAMPANHA podera ser
submetido a operações societárias tais como
tronsformaçao, incorporação, fusao, cisao,
pOdendo ainda ser dissolvido desde que por
decisao da Assembleia-Geral.
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Artlcle 30 - The Provlsion o ccoun s o e -

remanescentes do patrimônio liquido serao
transferidos a outra pessoa jurldica congênere ou,
na sua falta, a qualquer entidade pública.
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CAMPAIGN INSTITUTE shall observe, as a
minimum:
1. The fundamentai principies of accounting
and lhe Brazilian Accounting Standards;
li. The pubiicity, by any effective means, at the
close oi lhe fiscal year, lhe report of
activities and lhe financial statements of the
entity, inciuding the negative debit
certificates with lhe INSS (National lnstitute
of Social Security) and the FGTS (Service
Assurance Fund), making them available for
lhe examination of any citizen;
Ili. The performance of an audit, including by
externai independent auditors, if applicabie,
of the application of any resources subject
to the Partnership Agreement, as provided
in a regulation;
IV. The rendering of accounts of ali resources
and goods of public origin received shaii be
made, as determined in lhe Single
Paragraph of Article 70 of lhe Federal
Constitution of 1988.
CHAPTERVII - TRANSFORMATION, CISON,
MERGER, INCORPORATION ANO
DISSOLUTION
Article 31 - The CAMPAIGN INSTITUTE may be
submitted to corporate operations such as
transformation, incorporation, merger, spin-off, and
may be dissolved as soem as it is decided by the
General Assembly.

Parágrafo primeiro: No caso de dissolução, após

a liquidação do passivo, os bens e haveres

I I ., ,

Paragraph one: ln lhe event of dissolution, after
settlement of the liabiiity, the asseis and remaining
asseis of lhe shareholders' equity will be
transferred to another legal entity or, failing that, to
any public entity.

Parágrafo segundo: Se, época da dissolução, o
INSTITUTO CAMPANHA estiver qualificado como
Organizaçao da Sociedade Civil de Interesse
Público, nos len-nos da Lei 9.790/99, o patrimônio
social remanescente devera necessariamente ser
destinado para outra entidade indicada pela
Assembleia que deliberar pela sua dissolução, que
seja qualiflcada nos temios da mesma lei, e que,
preferencialmente, possua os mesmos objetivos
sociais.

Second Paragraph: lf, at the time of lhe
dissolution, the CAMPAIGN INSTITUTE is
qualified as a Civil Society Organization of Public
lnterest, under the terms of Law 9,790 / 99, the
remaining sharehoiders' equity must necessarily be
destined to another entity indicated by the Meeting
that deliberates for its dissolution, which is qualified
under lhe terms of the sarne law, and which,
preferably, has lhe sarne social objectives.

Par•grafo terceiro: A incorporação, fusão ou cisão
do INSTITUTO CAMPANHA se dará com entidades
que tenham os mesmos objetivos sociais e desde
que conserve as caracteristicas descritas neste
Estatuto

Paragraph Three: The incorporation, merger or
split of lhe CAMPAIGN INSTITUTE will occur with
entities that have the sarne social objectives and
as long as it retains the characteristics described in
these Bylaws.

Estatuto / Bylaws
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CAPITULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 32 - Os associados, diretores, conselheiros
e coordenadores não respondem de forma ativa ou
passiva, individual, subsidiária ou solidariamente
pelas obrigações sociais assumidas pela
associação.
Artigo 33 - As disposições deste Estatuto aplicamse desde logo.
Artigo 34 - Os casos omissos serão resolvidos pela
Diretoria.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente
Ata, que depois de aprovada foi assinada por mim
Secretária, pelos Sr. Presidente da Mesa e por
todos os associados presentes.

CHAPTER VIII - Flfml'R(JVJ5;JONS-----.:....:......7!-;l-l
Article 32 - The members, directors, advisers and
coordinators do not respond actively or passively,
individually, jointly or severally for the social
obligations assumed by the association.
Article 33 - The provisions of this Statute apply
immediately.
Article 34 - The missing cases will be resolved by
the Board of Executive Officers.
There being no further business to be discussed,
these Minutes were drawn up, which, after approval,
were signed by the Secretary, by the Chairman of
the Floor and by all the members present.

Mesa de Trabalho:

Presidente/President: Ca~os Edu r
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO CAMPANHA
EM 17 DE JUNHO DE 2019

LISTA DE PRESENÇAS

Nº ordem

Nome

1.

Amélia lsabeth Melo Bampi

2.

Avanildo Duque da Silva

3.

Carlos Eduardo Sanches

4.

Cleuza Rodrigues Repulho

5.

Daniel Tojeira Cara

6.

lracema Santos do Nascimento

7.

José Alberto Pereira da Silva

8.

Marcos José Pereira da Silva

9.

Margarida Maria Marques

1O.

Maria leda Nogueira

11 .

Maria Luiza Rodrigues Flores

12.

Mariete Félix Rosa

13.

Marlene Oliveira dos Santos

14.

Roberto Franklin de Leão

15.

Salomão Barros Ximenes

16.

Vivian Katherine Fuhr Melcop

17.

Maria Célia Giudicissi Rehder

18.

Maria Lucia Costa Pedro

Assinatura
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Coordenação Campanha <coordenacao@campanhaeducacao.org.br

Convocação Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Campanha - retificada
Coordenação Campanha <coordenacao@campanhaeducacao.org.br>
1 de junho de 2019 11 :08
Para: ceduardosanches@uol.com.br, crrepulho@uol.com.br, Zé Alberto <zealberto.casc@gmail.com>,
marcos.silva@acaoeducativa.org , Margarida maria marques <mariamarquesmargarida@gmail.com>, Maria leda
Nogueira <uncmepe@yahoo.com.br>, Maria Luiza Rodrigues Flores <malurflores@gmail.com>,
_marieterosa@hotmail.com, Martene dos Santos <martasantos32@gmail.com> , Salomão Barros Ximenes
<salomaoximenes@gmail.com>, Vivian Ka <vivianka09@gmail.com>, Maria Rehder <maria.rehder.sp@gmail.com> ,
Maria Lucia Costa Pedro <lucia.costapedro@gmail.com>, AMELIA BAMPI <ameliabampi@terra.com.br>, Avanildo
Duque <Avanildo.Duque@actionaid.org>, lracema Santos do Nascimento <iranasci@gmail.com>, Daniel Cara
· <daniel@campanha.org.br>, robertofranklin918@gmail.com
Cc: Malu Administrativo <malu@campanhaeducacao.org.br>

São Paulo, 31 de maio de 2019
Prezados/as Senhores/as,
O Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ora representado na forma
de seus atos constitutivos, vem convocá-los/las para a Assembleia Geral
Extraordinária agendada para o próximo dia 17 /junho/2019 (segunda-feira) , que
será instalada no horário das 9h30, em primeira convocação, com maioria absoluta
dos associados; em segunda convocação, no horário das 10h com, no mínimo, a
metade dos associados; e em terceira convocação, no horário das 10h30 com , no
mínimo, 2/3 dos associados, na Alameda Santos, 32, conj. 12, Paraíso, São Paulo SP, para discutir a seguinte pauta, conforme prevista no artigo 13 do seu
respectivo estatuto:
1. Alterar o Estatuto Social em razão da mudança de endereço da sede a partir de
30/01/2019.

Pelo exP,osto,

tamos com a presença de todos/as os/as associados/as.

Atenci
Carlos
nches
Diretor Geral do
Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Coordenação Geral
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Tel: + 55 (11) 3159-1243 I Cel : +55 (11) 95857-0824 ou +55 (11) 98964-7028
-IDIREITOà
Av. Pedroso de Morais, 631 Conj. 41 - Pinheiros I São Paulo, SP I Brasil
EoucAÇAO www.campanha .org.br

•

8° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
Oficial: Geraldo José Filiagi Cunha

Pça Pe Manuel da Nóbrega 21 - 5° And - Centro
Tel. : (XX 11) 3107-0111 e 3777-8680 - Email : 8rtd@8rtd.com.br - Site: www.cdtsp.com.br

REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 46.485 de 13/09/2019
Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 14/08/2019, o qual foi protocolado sob nº
-66.442, tendo sido registrado sob nº 46.485 e averbado no registro nº 23 .185 de 17/l0/2011 no Livro de Registro
A deste 8° Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.
Natureza:
ALTERAÇÃO DE ESTATUTO

São Paulo, 13 de setembro de 2019
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Escrevente Autorizado
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária do
Minutes of the Ordinary General Assembly of
_
INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇAO
CNPJ. 14.592.15610001-13
Aos 03 dias do mês de julho de 2019, às 10h, na Alameda Santos, 32 ,conj . 12,
Paraíso , CEP 01418-000, na cidade de São Paulo, reuniram-se ordinariamente, em
2ª convocação, os/as associados/as do Instituto Campanha Nacional pelo Direito _à
Educação, doravante denominado Instituto Campanha, tendo sido a Assembleia
Geral convocada previamente , obedecendo aos termos e prazos estatutários, por
meio de mensagem eletrônica certificada em 17/06/2019.
On the 3rd of July 2019, at 10am, at Alameda Santos, 32, conj. 12, Paraíso, ~ip
Code 01418-000, in the city of São Paulo, the members of the Brazilian CampaIgn
for the Right to Education lnstitute, on second cal/, hereinafter referred to as Instituto
Campanha (Campaign lnstitute), met ordinarily in a General Assembly previously
convened, in compliance with statutory deadlines, by means of certified electronic
message on june 17, 2019.

Presentes os associados em número superior ao quorum mínimo, a Assembleia
Geral Ordinária foi regularmente instalada sob a presidência do Diretor Geral, Carlos
Eduardo Sanches, que designou a associada Maria Lucia Costa Pedro para
secretariar os trabalhos. Em seguida, o presidente passou a leitura dos termos da
convocação e finalidade de deliberar sobre o seguinte:
1. Aprovar as contas da associação e os demonstrativos e balanços contábeis e
financeiros , dos anos de 2017 e 2018;
2. Referendar a exclusão de associados/as e a admissão de novos/as
associados/as;
3. Eleger aqueles que ocuparão os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal para
período de 16/08/2019 a 15/08/2021 ;

0

4. Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da associação;
Wrth more than the minimum quorum in attendance , the Ordinary General Assembly
was regularly held under the chairmanship of the Director General, Carlos Eduardo
Sanches,_ who appointed the associate Maria Lucia Costa Pedro to act as secretary.
The pres1dent then read the terms of the call and purpose of deliberating on the
following :
1. Approve organization's accounts and 2017's and 201 B's financial statements and
balance sheets;
2. Endorse members exclusion and new members admissions;
3. Elect new members for the Executive Board and Audit Committee, for the period
from 08/16/2019 to 08/15/2021;
4. Discuss and deliberate on organization's interest topics.

8° REG. CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
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Aprovação das contas do Instituto Campanha /
Instituto Campanha accounts approval

Maria Lucia Costa Pedro , integrante da Coordenação Geral da Campanha , fez
apresentação sobre os balanços da Organização referentes aos anos de 2017 e
2018. destacando que foram auditados pela Planners Auditores Independentes. Os
relatórios de auditoria, dos anos de 2017 e de 2018, contendo o balanço do Instituto
e demonstrações financeiras , bem como os balancetes de verificação foram
enviados ao Conselho Fiscal. Referente ao ano de 2017, o Conselho analisou os
documentos mencionados anteriormente e emitiu o parecer em 30/10/2018. Quanto
ao ano de 2018, foi analisado e teve o parecer emitido em 14/6/2019. Ambos
pareceres anexos, foram devidamente firmados pela Presidente do Conselho Fiscal,
Vivian Katherine Fuhr Melcop e demais membros titulares. Passou-se a leitura dos
referidos pareceres, que indicou a aprovação por parte do Conselho Fiscal, para
logo em seguida ele ser analisado e posto em votação. Por unanimidade dos
presentes, aprovou-se os pareceres, considerando-se então aprovadas as contas
dos anos de 2017 e 2018.
Maria Lucia Costa Pedro, member of the Brazilian Campaign for the right to
Education General Coordination, made a presentation on Organization's balance
sheets for 2017 and 2018, highlighting that they were audited by the auditing firm
ªPlanners Auditores Independentes". The audit reporls for 2017 and 2018,
containing lnstitute 's balance sheet and financial statements, as we/1 as the
verification balance sheets were sent to the Audit Committee. For 2017, the Board
reviewed the documents mentioned above and issued its opinion on 10/3012018. As
for the year 2018, it was analyzed and had the opinion issued on 14/612019. Both
attached opinions were duly signed by Audit Committee President, Vivian Katherine
Fuhr Melcop and the other board members. These opinions were then read, which
indicated the Audit Committee approval, after which it was analyzed and put it to
vote. The opinions were approved unanimously and the accounts for 2017 and 2018
were then approved.
Foram também aprovados os relatórios de atividades e relatórios financeiros
referentes aos anos de 2017 e 2018, que contam com versão em português e em
inglês.
Also approved were the financial reports and activity reports for 2017 and 2018,
which have a Portuguese and English version.

o Coordenador Daniel

Cara aproveitou para informar que toda a documentação
institucional do Instituto Campanha contará também com a versão em inglês,
considerando a participação em editais e eventos internacionais.
The General Coordinator, Daniel Cara, took the opportunity to infonn that ai/ Instituto
campanha institutiona( docume~tation ~ili also have an English version, considering
the participation in notices and mtemat,onal events.

O RGPJ.tSP
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Exclusão de associados/as e a admissão de novos/as associados/as /
Exclusion of members and admission of new members

O Diretor Carlos Eduardo Sanches apresentou um resumo da reunião da Diretoria
do Instituto Campanha com a Coordenação Geral , que aconteceu em 17 de junho
de 2019 e analisou a exclusão de associados/as e a admissão de novos/as
associados/as, de acordo com o Artigo 7° do Estatuto.

Director Carlos Eduardo Sanches summarized the meeting between Instituto
Campanha Executiva Board and General Coordination, held on June 17, 2019, and
reviewed members exclusion or new admissions, pursuant to Bylaws Artic/e 7.
Quanto à exclusão de associado/as o Diretor Geral , Carlos Eduardo Sanches,
informou que a Diretoria analisou mensagem eletrônica recebida em 12 de junho de
2019 e enviada pelo associado fundador pleno, Marcos José Pereira da Silva , que
solicitou seu desligamento do quadro de associados. Acatando o que foi
demonstrado ser o desejo do sócio fundador, que não pode comparecer à
Assembleia, a Diretoria assim concordou e o associados/as presentes referendam
sua exclusão.

Regarding the exclusion of members, the General Director, Carlos Eduardo
Sanches, informed that the Executive Board has analyzed the electronic message
received on June 12, 2019 and sent by the fui/ founding member, Marcos José
Pereira da Silva, who requested his membership resignation. Accepting the desire
of the founding member, who could not attend the Assembly, the Board agreed and
the attendant members endorsed his exclusion.
Quanto a inclusão de associados/as, a Diretoria recebeu e aceitou três solicitações
por escrito de pessoas físicas , identificadas com a missão e os objetivos do Instituto
Campanha , manifestando o desejo de participar do quadro social da Instituição,
sendo elas: Andressa Camile Pellanda, Catarina de Almeida Santos e Fernanda
Vick Soares de Sena. O Coordenador Geral Daniel Cara fez uma rápida
apresentação das três, que já colaboram com a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação há alguns anos. Estando a Diretoria também de acordo, todos/as os/as
associados/as presentes referendam a inclusão e desejam boas vindas às novas
associadas.

Regarding the inclusion of members, the Board received and accepted three written
requests from individuais, identifie?. with C_am~ai~n , lnstitute 's ':1ission and
objectives, expressing desire to part1c1pate of mstttut,on s mer:7bersh1p: Andressa
camile Pe/landa, Catarina de Almeida Santos and Fernanda Vtck Soares de Sena.
The General Coordinator Daniel Cara gave a brief presentation of them, which have
already collaborated with the Brazilian Campaign for the Right to Education for some
years. With Boardagreement also agreeding, ali attendant members endorsed
inclusion and welcome new members.

El@l~l,o da Otretorill e do Conselho Fiscal/
E\~"'tJt,'wl Board Blld Audit Commlttee Elecâon

C0nski~r~r)(i~ o enG$n11mento do msndata da atual Diretoria em 1 5 de agosto
~ f · fi.14 C\.1~3ds etn discussoo a eleição de nova Diretoria para o próximo bi~nio,

no~ ~ tmõS d~ seu Eslntuto. O atual Diretor Geral. Carios Eduardo Sancn-es.

1..' ltmµfiu dtliS mondatos oonsecut1vos e de acordo oom o Estatuto em seu artigo 16
nà'v podera concorrer novamente a0 cargo. portanto não poderá ser indicado.
Foro':' tlnh}a indiu idoo os seguintes nomes para a nova diretoria: Diretora _G eral:
Cntsnns de Almeida SantvS: Vtce-Oiretor Geral: Satomão Barros Ximenes: Diretora
Admin~tmfü10-flnsriceim: Vivian Katherine Fuhr Me~cop:
Vice-Diretora
Admini&-rativo-Fir.anceirs: Amélia lsabeth Melo Bampi. Submetida à v-otação, 05
indic3d,ns forom aprovados por todos os associados/as presentes. declarando-se
e~its a nova Diretoria. a ser empossad,a e com mandato no período de 16 de agosto
de : 01 9 s t 5 de ~osto de 202 t
1

~ ° r i l g ttw closing oi ttra w1re11t· rmmdate on August 15 m.p .. the efection of a

naw E, actfm, a Soard for the navt biennfurn w-as put into discussion under its Byfa\-vs.
Tfia et~'TeJil Gene1al DitedOT. C81ms Edu8rdo Sanches.. has fulfffled l\vo conseculi\fe
fl'r..,lfd8 :&s.. and. in BCCOtt!ence with the Byf8ws artide 16. he wüJ no! be ab!e lo
com..:1e-c--a ag8:i1 for tlie job. tlimerore cennot be indialted. The follo"1ng names t\~e:re
m&ll oo,nina:00 ror
new board: General Director: Catan'na de A lmeida San tos:
()&p:1tv Dit-ector: & ít:>mão Barros Ximenes: Administrative-Rnancial Director. Vivian
1'.?.!toorilie Fuhr A,Je}oop: Dept1ty Administrative-Financia/ Direcior. Amelia lsabeth
,Ue«> 68111.oi Suhlnitted to lhe \!Ote. lhe nominees wem app,roved by aD attendant
me mbels.. ded ad:ng themset'Jes &lected the new board. to be s wom in and with
mtmdate in lhe p&iod from August 16. 201 9 to August 15. 2021.

too

Foram indicados para compor o ConseJho Fiscal no periodo de 16 de agosto de
201 9 a 15 de agosto d'e 2021 : AV'affikio Duque da Silva . como Presidente do
Conselho: José Alberto Pereira da SHva e Fernanda Vtck Sena. como trtutares~ e ,
Roberto Frankttn de Leão, como Conselheiro Fiscal - Suplente. Foram aprovad os
com \AOtos de todos os presantes.

Too-se \1'818 appoin:ed to oon~"e the Audit Committee dur.ing the period from
Avgust Ui 2(rt9 to Augusl '1 5. 2021. Avanildo Duque d8 Silva. a-s Committee
Prnsident Jose Alherlo Pereira d9 Silva and Femand8 V'IC:k Sena. as hok:Jers: and
Rot.arlo FranA1in de Leão es subslftute. The) t\"ere a,oprm'ed \vith votes of aR
presant
Todos os n.embros e.ieitos.!as j ã se encontram devidamente identif.cados nesta Ata
e declarnm aind3 não esta.mm impadroos de exercer a administração d.a instituição,
por lei ou em \':rtude de oood:ensç,tio criminal. ou por se ent:nntrarem sob os efeitos
ch?!3. ou por estarem oomp,rindo pena que vede. a;nds que temporariamen!e. 0
acesso a cargas ou empregos púh!iros: ou por crime fat;mentar. de prevaricação.
pejm ou suborno. conctJ.S&,o_ pecu!a~o. ou contra a economia popular. contra 0
s.zsrcma financetro naciooaJ. contra rmnnas de defesa da concorrência. contra as

/

8º REG . CIVIL DE PESSOA JURIDICA
MICROFILME N.º

rela!ões de consumo, fé pública ou a propriedade conforme preceitua o art. 1.011 , § 1° do
Código Civil.
·
Ali elected members are already duly identifted in these minutes and declare that
t~ey are not prevented from exercising the institution's administration, by law or by
v,rtue of_criminal conviction, or because they are under its effects, or because they
are servmg a penatty that sea/s, even temporarily, access to public positions; or by
a bankruptcy offence, prevarication, bribery, concussion, peculate, or against the
pop~lar economy, against lhe national financial system, against antítruste rufes,
agamst consumer relations, public faith or property, as provided for Art. 1.O11, § 1 of
Brazilian Civil code.
Outros assuntos de interesse do Instituto;

A diretoria indica a continuidade, no exercício de suas responsabilidades
estatutárias, de Daniel Tojeira Cara como Coordenador-Geral do Instituto
Campanha , com suas atribuições reguladas pelo Art. 26 do Estatuto Social. A
diretoria informa que Andressa Camile Pellanda ocupa a função de Coordenação
Executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e membro da equipe de
coordenação. Sendo ambos associados, coube ao pleno desta Assembleia Geral
aprová-los e aclamá-los, conforme dispõe o parágrafo quinto do Art. 27 do
supracitado Estatuto.
The Executive Board indicates the continuity, in the exercise of its statutory
responsibilities, of Daniel Tojeira Cara as General Coordinator of Instituto
Campanha, with its attributions regulated by Bylaws article 26. The Board informs
that Andressa Camile Pellanda occupies the role of Executive Coordinator of
Brazilian Campaign for the right to education anda memberofthe coordination team.
Being both members, it was the responsibility of this General Assembly to approve
and acclaim them, as provided for in paragraph 5 of Article 27 of the aforementioned
By/aws.

A Diretora Administrativo-Financeira eleita, Vivian Katherine Fuhr Melcop, informou
que na rotina administrativa e financeira do Instituto poderão autorizar os
pagamentos o Coordenador Geral - Daniel Tojeira Cara e a Coordenadora
Executiva - Andressa Camile Pellanda, bem como, poderão utilizar Cartão de
Crédito Corporativo, e conforme procuração que será concedida pela Diretoria,
poderão assinar cheques, liberar pagamentos através acesso on line seguro do
banco ao qual o Instituto Campanha possuir conta corrente.
The elected Administrative-Financial Director, Vivian Katherine Fuhr Melcop,
informed that in the lnstitute's administrative and financial routine, the General
Coordinator - Daniel Tojeira Cara and the Executive Coordinator - Andressa Camile
Pellanda, wi/1 be allowed to authorize payments, as we/1 as, may use corporate credit
card, and according to a power of attomey that wi/1 be granted by the Executive
Board, may sign bank drafts, make payments through secure bank online access to
which Instituto Campanha has a current account.
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Daniel Cara fez questão de agradecer a colaboração de Carlos Eduardo Sanches,
Diretor do Instituto desde 2015, reforçando o compromisso institucional dele para 0
estabelecimento do Instituto.
D8niel Cara made a point of thanking the collaboration of Carlos Eduardo Sanches,
lnstitute General Director since 2015, reinforcing his institutional commitment to the
establishment of Instituto Campanha.

E nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às 12h05 pelo
Presidente Carlos Eduardo Sanches, que agradeceu a presença de todos e todas.
There being no further business to discuss, the meeting was ended at 12:05 pm by
Chaitman Carlos Eduardo Sanches, who thanked everyone for attending.

São Paulo, 03 de julho de 2019
São Paulo. July 3, 2019.

cao~.JlI

Maria Lucia Costa Pedro
Secretária ad hoc da Reunião
Ad Hoc Meeting Secretary

Carlos~ dua d Sanches
Presidente da ssembleia /
Assembly Chairman

hc~ ~ ~ -.• lJUn7. TOV76 . Àx37p- Mmnd ; SCllf'9
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO CAMPANHA
EM 03 DE JULHO DE 2019

LISTA DE PRESENÇAS

Nº ordem

Nome

1.

Amélia lsabeth Melo Bampi

2.

Avanildo Duque da Silva

3.

Carlos Eduardo Sanches

4.

Cleuza Rodrigues Repulho

5.

Daniel Tojeira Cara

6.

lracema Santos do Nascimento

7.

José Alberto Pereira da Silva

8.

Marcos José Pereira da Silva

9.

Margarida Maria Marques

10.

Maria leda Nogueira

11 .

Maria Luiza Rodrigues Flores

12.

Mariete Félix Rosa

13.

Marlene Oliveira dos Santos

14.

Roberto Franklin de Leão

15.

Salomão Barros Ximenes

16.

Vivian Katherine Fuhr Melcop

17.

Maria Célia Giudicissi Rehder

18.

Maria Lucia Costa Pedro

19.

Catarina de Almeida Santos

20 .

Andressa Camile Pellanda

21 .

Fernanda Vick Sena

Assinatura
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ANEXO 2
Ficha de qualificação dos membros eleitos da Diretoria e do Conselho Fiscal durante
Assembleia Geral Ordinária do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
em 03 de julho de 2019
DIRETORIA
Diretor Geral :
CATARINA DE ALMEIDA SANTOS, brasileira , nascida em 06 de junho de 1970, solteira,
professora, RG nº 3.340.311 , CPF nº 780.381 .971-00, residente e domiciliada à Quadra 2, Lote
21 , Conjunto A, Edifício Pompéu , apto. 104, CEP: 73015-100, Sobradinho - DF .
Vice-Diretor Geral:
SALOMÃO BARROS XIMENES , brasileiro, nascido em 14 de fevereiro de 1979, casado ,
advogado, R.G . nº 95002151657, CPF nº 860.526.243-53, residente e domiciliado à Av. Onze
de Junho, 1006, apto. 84, CEP 04041-003, Vila Clementina, São Paulo - SP.
Diretora Administrativo-Financeira:
VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP, brasileira , nascida em 26 de outubro de 1970, casada ,
jornalista, R.G . nº 1.269.770 , CPF nº 471 .560.231-87, residente e domiciliada à Bica do DER,
Chácara 5 - CEP 73330-971 , Planaltina - DF.
Vice-Diretora Administrativo-Financeira:
AMELIA ISABETH MELO BAMPI , brasileira, nascida em 24 de março de 1951 , divorciada,
psicopedagoga, R.G . nº 7020273277, CPF nº 175.789.570-15 , residente e domiciliada à Rua
Buenos Aires, 280, apto 804, CEP 90670-130, Jardim Botânico, Porto Alegre - RS.
CONSELHO FISCAL
AVANILDO DUQUE DA SILVA - Presidente, brasileiro, nascido em 02 de abril de 1964, em
regime de união estável, agrônomo, R.G . nº 2.988.368, CPF nº 361 .832.964-49, residente e
domiciliado à Rua Estudante Geremias Bastos, 284, apto 222, CEP 51011-040, Pila, Recife-PE.
JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA - Titular, brasileiro, nascido em 08 de julho de 1987,
solteiro , educador, R.G . nº 7.075.853, CPF nº 061 .315 .774-55, residente e domiciliado à Rua
São Pedro, 80, Sitio dos Pintos, CEP 52171-165, Recife - PE.
FERNANDA VICK SOARES DE SENA - Titular, brasileira , nascida em 09 de dezembro de
1980, casada , advogada, R.G nº 12944986, CPF nº 026.797.009-96, residente e domiciliada à
Rua Gonçalves Dias, 705, Vila Gabriel , CEP 18081-040, Sorocaba -SP
ROBERTO FRANKLIN DE LEÃO - Suplente, brasileiro , nascido em 25 de julho de 1948,
separado, professor, R.G . nº 3.647.059-4, CPF nº 727.675.108-20, residente e domiciliado à
Rua Berta Craveiro Lopes, 170, CEP 11380-51 O, São Vicente - SP.

São Paulo, O de julho d 20 ~

~~

1

Carlos
Diretor Geral

s
panha
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

y

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal do
INSTITUTO CAMPANHA, associação sem fins lucrativos ou econômicos,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0

14.592.156/0001 - 13, após análise do

balancete de verificação e relatório de auditoria, apresentado por Planners
Auditores, acerca da auditoria realizada sobre as contas do ano de 2017 após
exame

dos

desempenho

livros

de

financeiro

escrituração,
e

contábil,

balanços,
bem

como

contas,
sobre

relatórios
as

de

operações

patrimoniais do referido exercício e estando os itens da documentação em
plena

conformidade

com

as ações

desenvolvidas

pelo

INSTITUTO

CAMPANHA, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e as

Normas Brasileiras de Contabilidade, o Conselho Fiscal aprova as contas
do Exercício de 2017, sendo favorável também à ratificação destes
documentos contábeis pelos associados na próxima Assembleia Geral
Ordinária, a ser convocada no ano de 2019.

São Paulo, 30 de outubro de 2018.

2~1(~~~

rn
· ~

Vivian Katherine Fuhr Melco.;r
Presidente do Conselho Fiscal

.

Amelia Isabeth Telo Bamp1
Titular do Conselhç_fiscal

S omão arros Ximenes
Titular do Conselho Fiscal

Ô RS?J/ ,,:J
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal do
INSTITUTO CAMPANHA, associação sem fins lucrativos ou econômicos, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.º 14.592 .156/0001-13, após análise do balancete de
verificação e relatório de auditoria, apresentado por Planners Auditores, acerca
da auditoria realizada sobre as contas do ano de 2018, após exame dos livros de
escrituração, balanços, contas, relatórios de desempenho financeiro e contábil,
bem como sobre as operações patrimoniais do referido exercício e estando os
itens da documentação em plena conformidade com as ações desenvolvidas pelo
INSTITUTO CAMPANHA, bem como os princípios fundamentais de contabilidade

e as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Conselho Fiscal aprova as contas do
Exercício de 2018, sendo favorável também à ratificação destes documentos
contábeis pelos associados na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser
convocada em julho de 2019 .

São Paulo, 17 de junho de 2019 .

,/°\

Lo,,,~~✓,;:C:o-

Viv1an Katherine Fuhr Melc-;pJ

Presidente do Conselho Fiscal

ri~~~

Amelia lsabeth Melo Bampi

Salomão Barros Ximenes

Titular do Consel tm Fiscal

Titular do Conselho Fiscal
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Convocação Assembleia Geral Ordinária do Instituto Campanha
Coordenação Campanha <coordenacoo@carnpfln hAeducacao.org.br>
17 de junho de 2019 18:45
Para : ceduardosanches@uol.com .br, crrepulho@uol.corn .br, Zé Alberto <zealborto.casc@grnail.com>.
marcos. silva@acaoeducatlva.org, MArgarida n1Arla marques <rnAriamarquosmorgarida@gmail.com> . Maria leda
Nogueira <uncmepe@yahoo.com.br>, Mnria Lulza Rodrlgmls Flores <malurflores@gmail.com> ,
marieterosa@hotmail.com , Marlene dos SAntos <marlasantos32@gmAil.com> , Salornf:lo Barros Ximenes
<salomaoximenes@gmail.com>, Vivian Ka <vlvlanka09@gmail.com>, Maria Rehder <maria.rehder.sp@gmail. com> ,
Maria Lucia Costa Pedro <lucia.costapedro@gmail.com> , AMELIA BAMPI <ameliabarnpi@terra.com .br>. Avanildo
Duque <Avaníldo.Duque@actionaid.org> , lracema Santos do Nascimento <lranascl@gmail.com>, Daniel Cara
<daniel@campanha.org.br> , robertofranklin918@gmoll.com
Cc: Malu Administrativo <malu@campanhaeducacao.org.br>

São Paulo, 17 de junho de 2019

Prezados/as Senhores/as,

O Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ora representado na forma de seus
atos constitutivos, vem convocá-los/las para a Assembleia Geral Ordinária agendada para o
próximo dia 03/07/2019 (quarta-feira), que será instalada no horário das 9h30, em primeira
convocação, com maioria absoluta dos associados; em segunda convocação, no horário das
1Oh, com, no mínimo, a metade dos associados; e em terceira convocação, no horário das
10h30, com, no mínimo, 1/5 dos associados, na Alameda Santos, 32 , conj . 12, Paraíso, São
Paulo, para discutir a seguinte pauta , conforme prevista no artigo 13 do seu respectivo
estatuto:
1. Aprovar as contas da associação e os demonstrativos e balanços contábeis e financeiros ,
dos anos de 2017 e 2018;
2. Referendar a exclusão de associados/as e a admissão de novos/as associados/as;
3. Eleger aqueles que ocuparão os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal para o período
de 16/08/2019 a 15/08/2021 ;
4. Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da associação;
Pelo exposto, contamos com a presença de todos os associados.
Atenci

Carlos auard Sanches
Diretor eral
Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Coordenação Geral
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Tel: + 55 (11) 3159-1243 I Cel: +55 (11) 987218889
Alameda Santos, 32 , Conj. 12 - Paraíso I São Paulo, SP I Brasil

'EOUCAÇAO
íTtREifó1

www.campanha .org.br
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São Paulo, 31 de maio de 2019
Prezados/as Senhores/as,
O Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ora
representado na forma de seus atos constitutivos, vem convocá-los/las
para a Assembleia Geral Ordinária agendada para o próximo dia
03/julho/2019 (quarta -feira) , que será instalada no horário das 9h30,
em primeira convocação, com maioria absoluta dos associados ; em
segunda convocação , no horário das 10h, com , no mínimo, a metade
dos associados ; e em terceira convocação, no horário das 10h30, com,
no mínimo, 1/5 dos associados, na Alameda Santos, 32 conj . 12, em
Paraíso, São Paulo - SP, para discutir a seguinte pauta , conforme
prevista no artigo 13 do seu respectivo estatuto :
1. Aprovar as contas da associação, os demonstrativos, balanços
contábeis financeiros e relatório de atividades dos anos de 2015 e
2016;
2. Eleger aqueles que ocuparão os cargos da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o período de 16/08/2017 a 15/08/2019 ;
3. Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da associação .
Pelo exposto,
associados/as.

contamos

com

a

presença

de

Cario
r, o Sanches
Diretor Geral
Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação

todos/as

os/as
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PROCURAÇÃO bastante que faz INSTITUTO CAMPANHA
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, na forma
abaixo:

NACIONAL

SAIBAM quantos este público instrumento
de procuração vir em que , aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezenove (3 0/09/2019), nesta cidade de Brasília, capital da República
Federativa do Bras il, nes te Serviço Notarial, no ses, quadra 08, bloco B-60,
loja 140-D, Venâncio Shopping , perante mim, escrevente do TERCEIRO OFÍCIO DE
NOTAS E PROTE STO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA, DF, compareceu como ou torgante
INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, associação privada, com
sede na Alameda Santos , 32 , conjunto 12 , Para íso, São Paulo-SP, inscrita no
CNPJ
sob o número 14. 592 .156/0001-13,
com seus atos constitutivos
arquivados, sob o nº 23185, no 8º Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo - Capital,
seu estatuto vigente, alterado na ata de Assembléia Gral Extraordinária,
realizada em 17/06/20 19, registrado sob o nº 46485, em 13/09/2019 e ata da
Assembléia Geral Ordinária e eleição, realizada em 03/07/2019, registrada
sob o nº 46486, todas no referido cartório, neste ato representada, na forma
dos artigos 18 e 20, do citado estatuto, pela Diretora Geral, CATARINA DE
ALMEIDA SANTOS, brasileira, que se declarou solteira, professora, portadora
da identidade RG nº 3.340.311-SESP/DF e inscrita no CPF sob o nº
780.381.971-00, residente e domiciliada na Qd. 2, lote 21, conj. A, ed.
Pompeu, apt. 104, Sobradinho,DF, e pela Diretora Administrativo Financeiro,
VIVIAN
KATHERINE
FUHR MELCOP,
brasileira,
que se declarou casada,
jornalista, portadora da identidade RG nº CNH/DETRAN/DF registro nº
00922628989 e inscrita no CPF/MF sob o nº 471.560.231-87, residente e
domiciliada no Cond. Mansões Entre Lagos, etapa 4, conj. O, casa 18,
Sobradinho,DF, reconhecida e identificada como a própria, de cuja capacidade
jurídica dou fé. E por ela Outorgante, na forma como vem representada, me
foi dito que por este instrumento público nomeava e constituía seus
bastantes procuradores DANIEL TOJEIRO CARA, brasileiro, casado, cientis ta
político, portador da identidade RG n ° 28. 330. 408-X-SSP/SP e inseri to no
CPF/MF sob o nº 270.937.678-42, residente e domiciliado na Rua 3 Pontes, 34,
Água Branca, São Paulo-SP, e ANDRESSA CAMILE PELLANDA, brasileira, solteira,
cientista política, portadora da identidade RG nº 9.480.078-1-SESP/PR e
inscrita no CPF/MF sob o nº 115.570.787-77, residente e domiciliada na Rua
Cubatão, 216, apt. 61, Paraíso, São Paulo-SP, a
quem
confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para, assinando sempre em conjunto, administrar
o outorgante, podendo alugar imóveis, ajustar alugueres, recebê-los, passar
recibos, dar quitação, aceitar ou rejeitar fiadores inquilinos e fiadores,
rescindir contratos, alugar imóveis para a outorgante,
pagar aluguéis,
oferecer fiadores,
assinar contratos de locação; representá-la perante
Bancos em geral, inclusive Banco do Estado de São Paulo S/A., Banco do
Brasil S/A., Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú
S. A, Banco Bradesco S. A e demais bancos e instituições financeiras, mesmo
que aquí não mencionados, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar
contas correntes, bem como movimentar as contas já existentes, emitir,
endossar, sacar, descontar e assinar cheques, notas promissórias, letras de
câmbio e quaisquer outros títulos de crédito, fazer depósitos e retiradas
mediante recibos, solicitar saldos e extrato de contas, assinar requisição
e requisitar talões de cheques para uso ex ui vo da outorgante , efetuar e
autorizar pagamentos por meio de cartas ou or qualquer outro meio, endossar
ordens de pagamento, duplicatas e outro
ítulos à ordem de bancos e
instituições financeiras, descontar,
e entregar para cobrança
bancária,
duplicatas e notas promisso ia ,
assinando os respectivos
contratos , propostas ou borderôs, emit ' r duplicatas, assinar avisos e
instruções aos bancos para protestos, pr rr gações, abatimentos e baixa de
duplicatas, assinar ainda, toda e
qu 1 uer documentação dirigida aos
bancos; assinar contratos de câmbio de mo a estrangeira; movimentar cartão
de crédi t o
r ou adquirir linhas telefônicas
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em favor da out organt e , as sinando termos de transferência; receber quaisquer
importâncias devida à outo rgante, assinando os competentes recibos e dando
as respectivas qui taçõe s, cobrar e receber amigável ou judicialmente toda e
qualquer quanti a que s eja de vida à outorgante; comprar e vender materiais e
mercadorias do ramo de negóc io da outorgante , dando, aceitando e assinando
recibos e qu i t a ções ; repr ese ntar a outorgante perante repartições públicas
Federais,
Es tadua is, Mu nici pais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista,
Delegacias da Re cei t a Federal, Ministérios, Justiça do Trabalho, Juntas de
cónciliação e onde mais se fizer necessário e preciso for, podendo assinar
livros, papéis, guia s, requerimentos, contratos, formulários e ofícios,
juntar, apresen tar, dese ntranhar e retirar documentos, prestar declarações,
efetuar pagamentos de ta xas, impostos e emolumentos, concordar e estipular
termos, cláusulas, cá lculos, condições, prazos, juros, multas e formas de
pagamento; nomear e constituir advogados com os poderes da cláusula "AD
JUDICIA" para o foro en geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal,
para propor contra quem de direito as ações competentes e defender
interesses da outorgante nas contrárias, seguindo umas e outras até final
decisão, usando dos recursos legais acompanhando-os; admitir e demitir
empregados, combinar salários, vencimentos ou outras vantagens e obrigações,
assinar carteira de trabalho, movimentar contas vinculadas ao FGTS - Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, e INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, assinar AM e demais documentos correlatos, praticando, requerendo,
alegando e assinando tudo o que preciso for e que se faça necessário ao bom
e fiel cumprimento do presente mandato_ o presente mandato terá validade até
30 de setembro de 2021.
Os elementos relativos à qualificação e
identificação dos procuradores, bem como o objeto do presente mandato foram
fornecidos
e
conferidos
pela
outorgante,
que
por
eles
se
responsabiliza .Emolumentos recolhido (s) por meio do recibo nº 00375845, no
va l or de R$ 39 ,90, conforme Tabela "F", Item IV letra a, do Registro de
Custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dou fé. Eu, Ana Paula
da Silveira Rosa, Escrevente Autorizada, lavrei, conferi, li e encerro o
presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, Alessandra Jeanne freire
Santos, Substituta do Tabelião, a subscrevo, dou fé e assino. (a .a ) CATARINA
DE ALMEIDA SANTOS, VIVIAN KATHERINE FUHR MELCOP. Alessandra Jeanne freire
Santos. Certifico mais, constar averbação do seguinte teor: RETIFICAÇÃO Com fundamento no Artigo 36 do Provimento-Geral da Corregedoria da Justiça
do DF e dos Territórios, e constatando ter havido erro material, retifico 0
presente instrumento para dele ficar constando, corretamente, nas seguintes
partes: (i) no preâmbulo onde se lê: "Assembléia Gral", leia-se: "Assembléia
Geral"; o nome do primeiro procurador, onde se lê: "DANIEL TOJEIRO CARA",
leia-se: "DANIEL TOJEIRA CARA" e onde se lê: "foro en geral", le ia -se: "foro
em geral". Dou fé. Brasí · a, DF, 25 de outubro de 20 19. Eu, Alessandra
Jeanne Freire Santos, su s ituta do Tabelião, lavrei e assino esta certidão
retificatória. (aa)
Al
andra Jeanne Freire Santos. Nada mais. Trasladada
em seguida. Eu -+--fff..+-+- - ' dou fé e assino em público e raso. (ana) .
•
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