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ATA DE REUNIAO

Aos 19 (dezenove) dias do mes de maio de 2020, as 15:00 horas, em
ambiente virtual pelo aplicativo houngouts, e apos concordarem
previamente sobre a data, horario, local e pauta de discussao, sob a
Presidencia do Diretor Presidente do Instituto, Roosevelt Arraes,
Secretariado por Eliani Lunelli, iniciou-se a reuniao da Assembleia
Geral dos membros do Instituto Mais Cidadania. Realizada a primeira
chamada para o inicio da reuniao constatou-se a presenga de
Roosevelt Arraes, Luiz Gustavo de Andrade, Ana Karoline Franga,
Eliani Lunelli, Maria Claudia Sawasaki, Paulo Moreira da Rosa Junior,
Luciane Trippia, Paulo Henrique de Carvalho, Eduardo Seino
Wiviurka, Larissa Gentila de Mello Arraes e Eduardo Seino Wiviurka.
Em segunda chamada, as 15:15, constatou-se a presenga das
pessoas anteriormente indicadas, estando devidamente justificadas
as ausencias, dando-se inicio a deliberagao sobre a seguinte ordem
do dia, constante na convocagao realizada para a ciencia de todos, no
dia 10 de maio de 2020, e, reiterada em 11 de maio de 2020: a)
apreciagao e deliberagao sobre as contas do Instituto do ano de
2019; b) explanar sobre as agoes realizadas pelo Instituto desde a
ultima reuniao, apreciar a deliberar sobre os pianos de trabalho de
2020 e de 2021; c) deliberagao sobre a inclusao de novos associados
cooperados, quais sejam: Larissa Gentila de Mello Arraes.
brasileira, casada, pedagoga, portadora da cedula de identidade n.°
6.974.705-1, inscrita no CPF/MF n.° 025.136.439-92, residente e
domiciliada em Curitiba-PR (rua Vieira dos Santos, n.° 286, casa n.°
3), Paulo Henrique de Carvalho, brasileiro, solteiro, desenvolvedor
de sistemas, portador da cedula de identidade n.° 5.552.200-9,
CPF/MF
n.°
076.049.979-96,
email:
inscrito
no
carvalho.ph(5)live.com, residente e domiciliada em Curitiba-PR (R.
Roberto Lobo, n.° 266, sobrado n.° 7, Guabirotuba, CEP: 81510560), e,
Rodolfo Stancki Silva, brasileiro, casado, jornalista e
professor universitario, portador da cedula de identidade n.°
8.034.217-9, inscrito no CPF/MF n.° 056.838.939-50, residente e
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domiciliado em Pinhais-PR (rua Antonio de Andrade, n.° 502); e)
homologagao do pedido de saida do Institute formuiado por FrancieU
Cabral de Oliveira, brasileira, estudante, casada, portador da cedula
de identidade n.° 5.657.775, inscrita no CPF/MF n.o 085.732.269-94,
residente e domiciliada na avenida Ademar de Barros, n.° 426, bairro
Bom Jesus, Campo Largo-PR, CEP 83.606-00, e indicagao da pessoa que
a substituira no Conselho Fiscal; f) promogao da la alteragao do
Estatuto do Institute, conforme minuta enviada no dia 10/05/2020 a
todos os membros pelo whatsapp; g) eleigao do Diretor de
Comunicagao e Relagoes Institucionais; h) outros assuntos de
interesse geral. Em seguida, passou-se a deliberar os referidos
assuntos. Roosevelt Arraes pediu a palavra, oportunidade em que
explanou sobre as contas do Institute no ano de 2019 e as relativas
aos meses de Janeiro a abril/2020, comentando que houve a
ampliagao da arrecadagao de recursos financeiros ate o memento,
com a obtengao de recursos do Rotary, do Ministerio Publico do
Parana e da Camara Municipal de Castro, os quais encontrarn-se
depositados na conta poupanga do Institute junto ao banco Sicredi de
Nova Londrina, bem como na conta corrente do Institute, aberta no
inicio do ano, no Sicredi de Curitiba. Comentou que as informagoes
sobre a prestagao de contas ja haviam sido franqueadas aos
associados, razao pela qual pediu a aprovagao das contas dos anos
de 2019 e as relativas aos meses de Janeiro a abril de 2020.
Submetida a assembleia geral as referidas contas foram aprovadas,
unanimemente, sem ressalvas. Em seguida, passou-se a deliberar
sobre os pianos de trabalho dos anos de 2020 e de 2021,
oportunidade em que os presentes comentaram sobre as realizagoes
dos anos de 2019 e 2020, destacando a prorrogagao da parceria
formais com o Tribunal Regional Eleitoral do Parana, da parceria com
o Ministerio Publico do Parana, com o Unicuritiba, com TJPR, com o
Rotary. Em todas essas parcerias, o Institute aproximou o Centro
Universitario Curitiba das agoes realizadas com os referidos parceiros.
Tambem salientou-se a realizagao diversas atividades pelo Institute,
dentre elas a participagao no projeto Cidadanizarte do Ministerio
Publico do Parana junto aos Cense's, a utilizagao do Jogo da Eleigao
pelo projeto Formagao Constitucional nas Escolas, que e conduzido
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pelo Prof. Dalton Jose Borba, a realizagao de treinamentos e
capacitagoes e a aplicagao dos jogos que ja atingiu mais de 12000
estudantes de escolas de Curitiba e Regiao, alem da parceria com o
TJPR no projeto jovens promissores, projeto de controle de
constitucionalidade da CCJ em Curitiba, confecgao do jogo da
checagem (fake ou news), que esta em desenvolvimento, a
publicagao do livro "Ativismo Judicial", organizado por Roosevelt
Arraes, Luiz Gustavo de Andrade, Eduardo Seine Wiviurka e Dalton
Jose Borba, desenvolvimento de pesquisa pedagogica sobre o jogo
"Escolhas & Acaso", no mestrado da PUC-PR, por Larissa Gentila de
Mello Arraes, o requerimento para atuar com amicus curiae perante o
STF em diversas agoes constitucionais, audiencias publicas no TSE,
no TRE e na OAB-PR, atuagao em agao para antecipagao da formagao
de estudantes de medicina em razao da pandemia da COVID-19,
inscrigao do Institute em projeto de Cinema para formagao de
professores sobre cinema nacional, que ja passou da primeira fase de
avaliagao do poder publico, inicio de parceria com a OAB, que
aguarda formalizagao, ampliagao da atuagao do Institute nas redes
sociais, parceria com o TRE-PR para combate a fake news (projeto
gralha azul) e parceria com o observatorio de direito eleitoral da Prof.
Ana Claudia Santano, parceira com o Instituo Sivis para mensuragao
do impacto das atividades do projeto formagao constitucional nas
escolas, realizagao do evento politica com cerveja, em pareceria com
varies diretorios academicos, inicio da parceira com a Unibrasil no
projeto inconstitucionalidade zero, agao de solidariedade de doagao
de mais 500 quites de alimentos e higiene (10 mil quilos) para
comunidade carentes de Curitiba, afetadas pelo COVID 19
(#obemcontagiamaisrapido), reformulagao do site e intensificagao
das atividades nas redes sociais, confecgao de uma cartilha falada
para o formagao constitucional a ser distribuida para a comunidade
com QR CODE, requerimento da utilidade publica municipal, que
tramita perante a Camara Municipal de Curitiba, desenvolvimento de
piano de midia para o Institute pelo Prof. Rodolfo Stancki. Submetida
a assembleia geral o piano de trabalho dos anos de 2019 foram
aprovados, unanimemente, sem ressalvas. O piano de atuagao de
2020 e de 2021 compreende a continuidade e o aprofundamento das
<
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referidas agoes, os quais tambem foram aprovados por unanimidade.
Passou-se a deliberagao sobre a inclusao das pessoas acima
indicadas como membros do Instituto. Depois de breve explanagao
sobre cada a razao da inclusao de cada um deles, sobre seus
trabalhos desenvolvidos em prol do Instituto, o que foi confirmado
por varies dos membros presentes, deliberou-se por sua inclusao ao
Instituto como associados cooperadores, os quais, a partir desse
memento passam a obrigar-se na forma da lei e do estatuto, cujo
teor ja tern conhecimento previo. Tambem se homologou o pedido de
saida do Instituo de Francieli Cabral de Oliveira, elegendo-se, por
aclamagao, Eliani Lunelli como membro do Conselho Fiscal, em
substituigao a Francieli Cabral de Oliveira. Dando continuidade a
reuniao, passou-se a deliberagao sobre a confirmagao e manutengao
dos ocupantes dos cargos atuais, bem como manutengao de seus
mandates pelo prazo indicado em lei e no estatuto, o que foi
aprovado, por unanimidade. Em seguida, passou-se a deliberagao
sobre a la alteragao do Estatuto. 0 diretor jundico do Instituto, Luiz
Gustavo de Andrade, leu e comentou as alteragoes, conforme abaixo
indicado: '"Art. 1°. O Instituto Mais Cidadania, adiante nominado
Institute, e pessoa juridica de direito privado, constituido na forma de
sociedade civil de fins nao iucrativos, com autonomia administrativa e
financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislagao que Ihe
for aplicavel, com prazo de duragao indeterminado, sede e foro na
Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Rua Vieira dos Santos, n.°
286, casa n.° 3, no Bairro Ahu, CEP 80.540-310. Art. 2°. O Instituto
tern por finalidade char, desenvolver, promover e concretizar projetos,
iniciativas, mecanismos e agoes em nivei local, estadual e nacional
concernentes a temas de relevancia social, politica, econdmica e
juridica, relatives a educagao, cultura, defesa e conservagao do
patrimonio historico e artistico, esporte e lazer, tecnologia, urbanismo,
meio ambiente, transito, habitagao, saude, direitos humanos,
assistencia social, bem como dos temas adiante indicados, atraves das
seguintes agoes: a) Criagao, transformagao, otimizagao, viabilizagao,
aplicagao e ampliagao de instrumentos, tecnologias, modelos
educacionais e agoes para a promogao do ensino e do aprendizado, na
educagao formal e nao formal, em diversos niveis e contextos
relacionados aos direitos, garantias, deveres e protegoes constitucionais,
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a cidadania, aos direitos e deveres dvicos e politicos, a efetivagao e ao
desenvolvimento de instituigdes probas, plurals e democraticas, a
familia, a crianga, ao adolescente, aos jovens, aos adultos e a terceira
idade, as questdes de genero, de etnia, de raga, de crenga e a protegao
contra as formas arbitrarias de discriminagao, a seguranga, a violencia,
e a recuperagao social da populagao carceraria, a saude, a educagao, as
oportunidades, a inovagao e ao desenvolvimento econdmico, social e
politico sustentavel, ao esporte e lazer, a defesa do consumidor e das
populagdes vulneraveis ou sub-representadas, a defesa do meio
ambiente e promogao do desenvolvimento sustentavel, a paz, a etica e
a justiga politica, econdmica e social, dentre outros temas relevantes
para a sociedade; (...) d) Realizagao e intermediagao de estudos,
pesquisas e desenvolvimento pluridisciplinares, analises, mapeamentos,
diagndsticos, produgao e divulgagao de informagdes e conhecimentos
tecnicos e cientificos, bem como efetivagao de estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produgao e divulgagao de
informagdes e conhecimentos tecnicos e cientificos; (...) k) Prestagao de
assessor!a e de consultoria, inclusive juridica, a comunidade em geral, a
parlamentares, a instituigdes publicas e privadas, no ambito de sua
atuagao; I) Realizagao de intercambios culturais, promogao e
desenvolvimento de atividades e projetos culturais e educativos,
eventos, realizagao de cursos, oficinas, seminarios, congresses,
palestras, treinamentos, campanha, alem de organizar e promover a
oferta de cursos voltados a instrugao, formagao, capacitagao nos
diversos niveis e areas; (...) o) Promogao de agdes relacionadas a
efetivagao dos direitos fundamentals da crianga e do adolescente, bem
como as relacionadas a definigao da extensao do direito a vida e a
saude, a educagao, as varias formas de liberdade, ao respeito e a
dignidade, a convivencia familiar e comunitaria, a cultura, ao lazer e ao
esporte, a profissionalizagao e a protegao no trabalho; (..) q) Promover
a interagao transformadora entre instituigdes de ensino superior,
sociedade, empresas, organizagoes da sociedade civil e entidades do
Poder Publico, atraves de atividades de pesquisa, extensao e
voluntariado que produzem impacto social positivo, atraves de
programas, agdes e iniciativas sociais, pollticas, econdmicas,
educacionais, dentre outras agdes articuladas com a realidade social; r)
Fomentar, implementar e realizar a formagao interdisciplinar e
continuada da comunidade academica e educacional promovendo a
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cidadania, o respeito ao bem comum, a diversidade e a tolerancia,
possibilitando que os cidadaos se comprometam com a construgao de
uma pais mais etico, democratico, solidario, livre e igualitario,
possibilitando que professores, estudantes e a comunidade em geral
tenham conhecimento pratico de suas habilidades e competencia; s)
Auxiliar as instituigdes de ensino, dos varios niveis, na implementagao e
execugao das medidas exigidas pelos orgaos publicos de educagao,
possibilitando a integragao entre as atividades de ensino, extensao e
iniciagao a pesquisa, voluntariado, atraves da consecugao de atividades
interdisciplinares, que integrem teoria e pratica, da utilizagao de
metodologias ativas, do incentivo da pesquisa e da extensao, da oferta
de atividades de pratica profissional, em suas diferentes formas e
condigdes de realizagao, do desenvolvimento do curriculo social do
educando, tendo como principios orientadores o seu desenvolvimento
integral e a articulagao com as comunidades locals e o entorno escolar,
do aprimoramento do educando como pessoa humana, tendo em vista a
formagao de atitudes e valores, fomentando o desenvolvimento da
autonomia intelectual e o pensamento critico, especialmente nas
relagdes com as comunidades locals e nas atividades complementares;
t) a organizagao, participagao e concretizagao de campanhas de
arrecadagao de bens e servigos, destinados a pessoas vulneraveis e a
promogao do incentivo a filantropia, a caridade, a solidariedade e ao
voluntariado, bem como a promogao do desenvolvimento economico e
social e com bate a pobreza; u) defesa de interesses de educadores,
professores, tutores e de estudantes e academicos, da educagao infantil,
fundamental, media e superior e da espacializagao lato e stricto sensu,
bem como pesquisadores e gestores da educagao; v) atuagao em defesa
do pleno exerdcio profissional, das garantias, atribuigdes e prerrogativas
das mais diversas profissoes, promovendo articulagdes com os orgaos
estatais de concessao, controle e fiscalizagao de atividades profissionais
e econdmicas, bem como com entidades do mercado; x) atuagao na
defesa dos direitos politicos do cidadao, fomentando programas de
conscientizagao acerca dos direitos e deveres inerentes a participagao de
cada qua! no processo democratico. (...) Art. 4°. O Instituto nao
remunera por qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos
fiscal, deliberativo ou consultivo, e nao distribui lucro, bonificagdes ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma
forma ou pretexto. (...) Art. 10. O patrimonio do Instituto sera
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composto por bens moveis, imoveis, aplicagoes financeiras, rendas,
agoes e titulos, provenientes de doagdes, contribuigdes, verbas e
recursos destinados ou provenientes de convenios, termos de parceria,
contratos ou outros ajustes, recursos decorrentes de servigos, produtos
ou de qualquer atividade realizada, bem como de: (...) j) proventos
obtidos atraves da venda de produtos; k) receita decorrente da
prestagao de servigos; (...) Paragrafo unico: O Instituto aplica suas
receitas, rendas, rendimentos, recursos e eventual resultado operacional
"superavit" - apurado em suas demonstragdes contabeis,
territorio nacional,
na
manutengao
e no
integralmente no
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais, promovendo a
escrituragao contabil de acordo com os prindpios fundamentals de
contabilidade. (...) Art. 11. O Instituto tern como orgaos deiiberativos e
administrativos a Assembleia Gera I, o Conselho de Administragao e o
Conselho Fiscal, podendo suas convocagdes,
reunides,
atos,
deliberagdes, emissdes de pareceres e demais atos necessarios a
efetivagao de seu funcionamento ser realizados de forma presencial ou
virtual, tendo ambas a mesma validade. (...) art. 17. (...) c) Secretario
Gera I (Diretor de Organizagao/Planejamento): organize, elabora e
concretiza todas as atividades e operagdes relativas as rotinas e
procedimentos internos, dentre elas a organizagao de reunides e
deliberagdes, a confecgao de atas, realizagao de registros, a
conservagao do acervo historico do Instituto, entre outras atividades
inerentes a fungao. Elabora, coordena e operacionaliza as atividades do
Instituto; (...) d) Diretor de Comunicagao e Relagdes Institucionais:
elabora, coordena, divulga as atividades, promove o relacionamento do
Instituto com outras pessoas ffsicas ou jundicas de direito publico ou
privado; (...). Art. 18 (...) g) Admitir, promover e organizar o trabalho
de voluntarios;". Lidas e discutidas, todas as alteragoes formam
aprovadas. Em seguida, deliberou-se pela eleigao da diretoria de
comunicagao e relagdes institucionais, sendo aclamado o nome de Maria
Claudia Sawasaki, sendo mantidas todas as demais diretorias, inclusive
a de organizagao/planejamento que sera cumulada pela Secretaria
Geral, a ser exercida por Eliani Lunelli e Franciane Azevedo,
conjuntamente. Quanto aos assuntos de interesse geral deliberou-se
por incluir na loaomarca e na assinatura de email, papel timbrado,
dentre outros materiais, a informacao de que cumpre a agenda 2030
da ONU, bem como suas premiacoes. alem de se atualizar as redes
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socials com tais informacoes, por reformular os logos existentes e
miorar para a plataforma virtual, avaliar a necessidade de usar os
logos para comercializar na internet, finalizagao do logo da checaoem
e contratacao de profissionais para transformarem os logos do
Instituto em produtos comercializaveis, alem da inscricao do Institute
em no premio da OABf eme parceria com o canal Talks Channel do
Prof. Eduardo Seino Wiviurka. Nada mais havendo a ser deliberado,
encerrou-se a reuniao as 18:00, lavrando-se a presente ata que vai
assinada pelo Diretor Presidente e pela Secretaria Geral.
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ESTATUTO DO INSTITUTO MAIS CIDADANIA
CAPITULO I
DENOMINAgAO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAQAO
Art. 1°. O Institute Mais Cidadania, adiante nominado Institute, e
pessoa jundica de direito privado, constituido na forma de sociedade
civil de fins nao lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,
regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislagao que Ihe for
aplicavel, com prazo de duragao indeterminado, sede e foro na Cidade
de Curitiba, Estado do Parana, na Rua Vieira dos Santos, n.° 286, casa
n.° 3, no Bairro Ahu, CEP 80.540-310.
Art. 2°. O Institute tern por finalidade criar, desenvolver, promover e
concretizar projetos, iniciativas, mecanismos e agoes em nivel local,
estadual e nacional concernentes a temas de relevancia social, polftica,
economica e jundica, relatives a educagao, cultura, defesa e
conservagao do patrimonio historico e artistico, esporte e lazer,
tecnologia, urbanismo, meio ambiente, transito, habitagao, saude,
direitos humanos, assistencia social, bem como dos temas adiante
indicados, atraves das seguintes agoes:
Criagao, transformagao, otimizagao, viabilizagao, aplicagao e
a)
ampliagao de instrumentos, tecnologias, modelos educacionais e agoes
para a promogao do ensino e do aprendizado, na educagao formal e
nao formal, em diversos nfveis e contextos relacionados aos direitos,
garantias, deveres e protegoes constitucionais, a cidadania, aos
direitos e deveres civicos e politicos, a efetivagao e ao
desenvolvimento de instituigoes probas, plurais e democraticas, a
famflia, a crianga, ao adolescente, aos jovens, aos adultos e a terceira
idade, as questoes de genero, de etnia, de raga, de crenga e a
protegao contra as formas arbitrarias de discriminagao, a seguranga, a
violencia, e a recuperagao social da populagao carceraria, a saude, a
educagao, as oportunidades, a inovagao e ao desenvolvimento
economico, social e politico sustentavel, ao esporte e lazer, a defesa
do consumidor e das populagoes vulneraveis ou sub-representadas, a
defesa do meio ambiente e promogao do desenvolvimento sustentavel,
a paz, a etica e a justiga polftica, economica e social, dentre outros
temas relevantes para a sociedade;
Criagao, otimizagao, treinamento de pessoas, implantagao e
b)
aplicagao de instrumentos, modelos e tecnologias emergentes em
r OFICIO distribuidor
p bistro de Titulos e Documentos
Kstro Civil de Pessoas Jund,oa|

$
V-

1° SRPJ
&

^/3A -

n

--Qsul&A&ps^*I

N

S

T

I

T

U

T

O

ambientes reais ou digitais de aprendizagem, aprendizagem movel,
aprendizagem ubiqua, jogos e formas de gamificagao na educagao,
instrumentos educacionais das redes sociais e de realidade
aumentada, tecnologias assistivas, metodologias ativas com uso de
tecnologias digitais, literacia digital, recursos educacionais digitais,
educagao a distancia e educagao virtual;
c)
Concepgao, criagao, assessoramento, e implementagao de
projetos sociais, empresariais e de politicas publicas;
d)
Realizagao
e
intermediagao
de
estudos,
pesquisas
e
desenvolvimento
pluridisciplinares,
analises,
mapeamentos,
diagnosticos, produgao e divulgagao de informagoes e conhecimentos
tecnicos e cientfficos, bem como efetivagao de estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produgao e divulgagao de
informagoes e conhecimentos tecnicos e cientfficos.
e)
Criagao, proposigao, discussao, acompanhamento, fiscalizagao,
treinamento, orientagao e realizagao de palestras, projetos, aplicagoes
de jogos, atividades ludicas e educacionais nas instituigoes publicas ou
privadas;
f)
Criagao, editoragao de videos e materiais pedagogicos,
publicagao e divulgagao de trabalhos resultantes das atividades,
estudos, pesquisas e outros;
g)
Elaboragao e desenvolvimento de pianos, projetos e programas
de agao voltados para a area de atuagao do Institute;
h)
Efetivagao de convenios, contratos e parcerias com pessoas
ffsicas ou jurfdicas, de direito publico ou privado;
i)
Criagao, produgao e aplicagao de atividades, servigos e produtos
educacionais e pedagogicos voltados a suprir as necessidades de
instituigoes de ensino, professores e estudantes;
j)
Criagao, obtengao e transferencia de tecnologia para o
licenciamento de direito de uso ou de exploragao de criagao protegida,
relacionados aos seus objetivos.
k)
Prestagao de assessoria e de consultoria, inclusive jurfdica, a
comunidade em geral, a parlamentares, a instituigoes publicas e
privadas, no ambito de sua atuagao;
l)
Realizagao
de
intercambios
culturais,
promogao
e
desenvolvimento de atividades e projetos culturais e educativos,
eventos, realizagao de cursos, oficinas, seminarios, congresses,
palestras, treinamentos, campanha, alem de organizar e promover a
oferta de cursos voltados a instrugao, formagao, capacitagao nos
diversos nfveis e areas;
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m)
Produgao de materias jornalisticas, campanhas publicitarias e
material didatico, pedagogico e educacional concernentes aos objetivos
do Institute;
n)
Promogao de agoes ou medidas na esfera judicial, administrativa
ou politica visando a defesa dos direitos humanos e sociais, da
cidadania e das varias formas de educagao, de maneira individual ou
metaindividual (difusos, coletivos e individuals homogeneos), podendo
atuar como amicus curiae perante as esferas competentes;
o)
Promogao de agoes relacionadas a efetivagao dos direitos
fundamentais da crianga e do adolescente, bem como as relacionadas
a definigao da extensao do direito a vida e a saude, a educagao, as
varias formas de liberdade, ao respeito e a dignidade, a convivencia
familiar e comunitaria, a cultura, ao lazer e ao esporte, a
profissionalizagao e a protegao no trabalho;
p)
Formulagao de minutas de projetos de lei e de instrumentos
normativos.
Promover a interagao transformadora entre instituigoes de
q)
ensino superior, sociedade, empresas, organizagoes da sociedade civil
e entidades do Poder Publico, atraves de atividades de pesquisa,
extensao e voluntariado que produzem impacto social positive, atraves
de programas, agoes e iniciativas sociais, politicas, economicas,
educacionais, dentre outras agoes articuladas com a realidade social;
Fomentar, implementar e realizar a formagao interdisciplinar e
r)
continuada da comunidade academica e educacional promovendo a
cidadania, o respeito ao bem comum, a diversidade e a tolerancia,
possibilitando que os cidadaos se comprometam com a construgao de
uma pais mais etico, democratico, solidario, livre e igualitario,
possibilitando que professores, estudantes e a comunidade em geral
tenham conhecimento pratico de suas habilidades e competencia;
s) Auxiliar as instituigoes de ensino, dos varies niveis, na
implementagao e execugao das medidas exigidas pelos orgaos publicos
de educagao, possibilitando a integragao entre as atividades de ensino,
extensao e iniciagao a pesquisa, voluntariado, atraves da consecugao
de atividades interdisciplinares, que integrem teoria e pratica, da
utilizagao de metodologias ativas, do incentive da pesquisa e da
extensao, da oferta de atividades de pratica profissional, em suas
diferentes formas e condigoes de realizagao, do desenvolvimento do
curriculo social do educando, tendo como principios orientadores o seu
desenvolvimento integral e a articulagao com as comunidades locals e
o entorno escolar, do aprimoramento do educando como pessoa
mtiPess
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humana, tendo em vista a formagao de atitudes e valores, fomentando
o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento cntico,
especialmente nas relagoes com as comunidades locals e nas
atividades complementares.
a organizagao, participagao e concretizagao de campanhas de
s)
arrecadagao de bens e servigos, destinados a pessoas vulneraveis e a
promogao do incentive a filantropia, a caridade, a solidariedade e ao
voluntariado, bem como a promogao do desenvolvimento economico e
social e combate a pobreza;
u) defesa de interesses de educadores, professores, tutores e de
estudantes e academicos, da educagao infantil, fundamental, media e
superior e da espacializagao lato e stricto sensu, bem como
pesquisadores e gestores da educagao;
v) atuagao em defesa do pleno exercicio profissional, das garantias,
atribuigoes e prerrogativas das mais diversas profissoes, promovendo
articulagoes com os orgaos estatais de concessao, controle e
fiscalizagao de atividades profissionais e economicas, bem como com
entidades do mercado;
x) atuagao na defesa dos direitos politicos do cidadao, fomentando
programas de conscientizagao acerca dos direitos e deveres inerentes
a participagao de cada qual no processo democratico.

CAPITUO II
ASSOCIADOS
SE£AO I - Admissao
Art. 3°. O Institute e constitufdo por numero indeterminado de
associados, que integrarao as seguintes categorias:
Associados fundadores: todos aqueles que subscrevem a ata de
a)
fundagao e aprovagao do presente Estatuto;
Associados cooperadores: todos aqueles que requererem e
b)
tiverem o ingresso aprovado, por unanimidade, pelo Conselho de
Administragao;
Associados honorarios: todos aqueles que, tendo prestado
c)
relevantes servigos ao Institute, forem indicados pelos diretores do
Institute par receber tal distingao.
Paragrafo Primeiro: A qualidade de associado e intransmissivel.
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Paragrafo segundo: O candidate adquire a qualidade de associado pela
assinatura do livro de admissao de associados, que o obriga a cumprir
o presente Estatuto.
Art. 4°. O Institute nao remunera per qualquer forma, os cargos de
sua diretoria, conselhos fiscal, deliberative ou consultivo, e nao
distribui lucro, bonificagoes ou vantagens a dirigentes, mantenedores
ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.
Art. 5°. Com excegao dos associados honorarios, os associados
fundadores e cooperadores, poderao votar e serem votados para
cargos eletivos, para o Conselho de Administragao e Conselho Fiscal.
SEgAO II - Direitos
Art. 6°. Sao direitos de todos os associados:
Frequentar a sede e utilizar seus servigos;
a)
Participar das atividades com direito a voto e voz;
b)
Participar nas instancias decisorias da entidade;
c)
Realizar as atividades designadas pela Assembleia Geral ou pelas
d)
Diretorias;
e)
Proper medidas de interesse social;
f)
Divulgar eventos realizados ou apoiados pelo Institute;

SEgAO III - Deveres
Art. 7°. Sao deveres de todos os associados:
Cumprir o Estatuto, as deliberagoes das Assembleias Gerais e as
a)
determinagoes do Conselho de Administragao e dos Diretores;
Participar das atividades e promogoes do Institute;
b)
Zelar
pelo nome do Institute, patrimonio e aplicagao deste
c)
Estatuto;
Auxiliar na execugao dos pianos de trabalho do Institute;
d)
Ressarcir quaisquer prejuizos materiais ou morais causados por
e)
ma conduta ou desrespeito aos associados e aos objetivos sociais;

SEgAO IV - Sangoes e Exclusao
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Art. 8°. Poderao ser aplicadas as seguintes penalidades aos associados
que incorram em infragao do presente Estatuto:
Advertencia;
a)
Suspensao de direitos;
b)
Perda do cargo ou fungao;
c)
Exclusao do quadro de associado;
d)
Paragrafo unico: A pena de advertencia e suspensao serao aplicadas
pelo Diretor Presidente.
Art. 9°. A perda do cargo ou fungao, ou a exclusao do associado darse-a por deliberagao da Assembleia Geral, fundamentada em justa
causa caracterizada por:
infragao grave a lei ou a este Estatuto;
a)
descumprimento de qualquer obrigagao assumida perante o
b)

Institute;
morte do associado;
c)
incapacidade civil;
d)
faltar, sem justificativa relevante, em duas reunioes consecutivas
e)
ou em quatro intercaladas, no periodo de doze meses.
Paragrafo Primeiro: O associado acusado devera ser notificado da
acusagao, podendo exercer o direito de defesa no prazo de 5 (cinco)
dias.
Paragrafo Segundo: A deliberagao sobre a exclusao do associado
devera ocorrer em reuniao especialmente designada para este fim,
devendo ser aprovada por maioria simples.

CAPITULO III
PATRIMONIO E FONTES DE RECURSOS
FINANCEIROS E ECONOMICOS PARA MANUTENgAO

Art. 10. O patrimonio do Institute sera composto por bens moveis,
imoveis, aplicagoes financeiras, rendas, agoes e tftulos, provenientes
de doagoes, contribuigoes, verbas e recursos destinados ou
provenientes de convenios, termos de parceria, contratos ou outros
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ajustes, recursos decorrentes de servigos, produtos ou de qualquer
atividade realizada, bem como de:
dotagoes ou subvengoes efetivadas pela Uniao, os Estados e os
a)
Municipios ou por orgaos Publicos da Administragao direta, indireta ou
fundacional;
auxilios, contribuigoes e subvengoes de entidades publicas ou
b)
privadas, nacionais ou estrangeiras;
doagoes ou legados;
c)
produtos de operagoes de credito, internas ou externas;
d)
rendimentos decorrentes de titulos, agoes ou papeis financeiros;
e)
rendas em seu favor constitufdas por terceiros;
f)
rendimentos decorrentes de titulos agoes ou papeis financeiros
g)
de sua propriedade;
usufruto que Ihes forem conferidos;
h)
juros
bancarios e outras receitas de capital;
i)
proventos obtidos atraves da venda de produtos;
j)
receita decorrente da prestagao de servigos;
k)
contribuigoes de seus associados.
I)
Paragrafo unico: O Institute aplica suas receitas, rendas, rendimentos,
recursos e eventual resultado operacional - "superavit" - apurado em
suas demonstragoes contabeis, integralmente no territorio nacional, na
manutengao e no desenvolvimento dos seus objetivos institucionais,
promovendo a escrituragao contabil de acordo com os prinefpios
fundamentals de contabilidade.

CAPITULO IV
CONSTITUigAO, FUNCIONAMENTO E DELIBERATES DOS ORGAOS.
CONDigOES PARA ALTERAgAO DAS DISPOSigOES ESTATUTARIAS
Art. 11. 0 Institute tern como orgaos deliberativos e administrativos a
Assembleia Geral, o Conselho de Administragao e o Conselho Fiscal,
podendo suas convocagoes, reunioes, atos, deliberagoes, emissoes de
pareceres e demais atos necessaries a efetivagao de seu
funcionamento ser realizados de forma presencial ou virtual, tendo
ambas a mesma validade.
Paragrafo unico: Aplica-se o disposto no caput aos encontros e demais
reunioes do institute.
N v
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Art. 12. Tanto o Conselho de Administragao como o Conselho Fiscal
serao compostos por associados ao Institute.
Art. 13. A Assembleia Geral, orgao soberano da entidade, sera
constituida por todos os associados em pleno gozo de seus direitos
estatutarios.
Art. 14. A Assembleia Geral Ordinaria reunir-se-a ordinariamente uma
vez por ano, ao fim de cada exercicio civil, com a presenga de no
minimo 1/3 (um tergo) de seus associados, em primeira convocagao e
em segunda, quinze minutos apos, com qualquer numero de
presentes.
Paragrafo primeiro: A Convocagao dar-se-a por edital fixado no quadro
de avisos da sede do Institute ou por outros meios eletronicos de
comunicagao.
Paragrafo segundo: A Assembleia Geral Extraordinaria observara as
regras aqui estabelecidas podendo ser convocada com antecedencia
minima de dois dias, pelo Conselho de Administragao, pelo Conselho
Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados que estiverem em dia
com seus deveres e obrigagoes perante o Institute.
Art. 15. Sao atribuigoes da Assembleia Geral:
a) elaborar, aprovar, alterar ou reformar o presente Estatuto;
b) proper pianos de trabalho;
c) apreciar e aprovar contas;
d) apreciar relatorios anuais das atividades desenvolvidas pelo
Conselho de Administragao;
e) eleger e destituir os membros do Conselho de Administragao e do
Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;
f) decidir sobre a dissolugao ou extingao do Institute;
Paragrafo primeiro: Para a aprovagao das deliberagoes sera exigida
maioria simples.
Paragrafo segundo: O voto nas assembleias gerais ordinarias e
extraordinarias podera ser exercido por carta com aviso de
recebimento, por meios eletronicos habeis a manifestar a vontade do
associado ou por procuragao particular com poderes especiais para
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votar, outorgada a um associado que esteja no efetivo gozo de seus
direitos.
Paragrafo terceiro: A Assembleia Geral podera eleger suplentes para
os cargos do Conselho de Administragao e Fiscal, os quais atuarao em
substituigao aos titulares nos casos de ausencia, impedimento,
vacancia ou outras hipoteses que impegam o titular de exercer suas
fungoes.
Art. 16. O Conselho de Administragao e o orgao responsavel pela
administragao e organizagao do Institute, compondo-se dos membros
com fungoes e poderes definidos por este Estatuto, que formarao a
coordenagao, administragao e gestao do Institute.
Paragrafo primeiro: Os membros do Conselho de Administragao nao
sao pessoalmente responsaveis pelas obrigagoes que contrafrem em
nome do Institute, mas respondem pelos prejuizos resultantes de atos
praticados contrariamente a lei, ao Estatuto e ao Regimento Interno do
Instituto.
Paragrafo segundo: Caso nao exista numero suficiente de associados
interessados em ocupar todas as Diretorias, o Instituto funcionara com
o Diretor Presidente, Direito Financeiro e Secretario Geral (Diretor de
Organizagao), os quais deliberarao, por maioria, sobre a organizagao e
a distribuigao, entre si, das fungoes nao ocupadas.
Art. 17. O Conselho de Administragao compoe-se das seguintes
diretorias:
Diretor Presidente: preside o Conselho de Administragao e Fiscal,
a)
coordena e dirige os trabalhos do Instituto, sendo a autoridade maior
que representa juridicamente o Instituto, administrando-o, gerindo-o e
promovendo todos os atos necessaries a consecugao de seus fins;
Diretor Financeiro: arrecada e administra recursos e realiza as
b)
atividades concernentes as finangas do Instituto, preparando
prestagoes de contas, orgamentos e cronogramas financeiros, dentre
outras atividades inerentes a fungao;
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Secretario Geral
(Diretor de Organizagao/Planejamento):
c)
organiza, elabora e concretiza todas as atividades e operagoes
relativas as rotinas e procedimentos internos, dentre elas a
organizagao de reunioes e deliberagoes, a confecgao de atas,
realizagao de registros, a conservagao do acervo historico do Institute,
entre outras atividades inerentes a fungao. Elabora, coordena e
operacionaliza as atividades do Institute;
Diretor de Comunicagao e Relagoes Institucionais: elabora,
d)
coordena, divulga as atividades, promove o relacionamento do
Institute com outras pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou
privado;
Diretor Juridico: Elabora, coordena, orienta e promove agoes,
e)
defesas e outras medidas de carater juridico de interesse do Institute.

Art. 18. Ao Conselho de Administragao compete:
Dirigir e administrar o Institute com poder executive de fazer
a)
cumprir os dispositivos estatutarios, o Regimento Interno e todas as
demais resolugoes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal;
Apresentar o balango e o relatorio anual;
b)
Apresentar ao Conselho Fiscal o orgamento-programa;
c)
Decidir sobre a admissao de associados;
d)
Decidir sobre o quadro de funcionarios;
e)
Designar e contratar pessoas fisicas ou juridicas para promover
f)
ou auxiliar a consecugao dos objetivos do Institute;
Admitir, promover e organizar o trabalho de voluntarios;
g)
Convocar o Conselho Fiscal e Assembleias Gerais;
h)
Cooperar com o Conselho Fiscal, em materia de competencia
i)
deste;
Remanejar cargos e fungoes de diretores;
j)
Paragrafo primeiro: Em caso de vacancia, podera o Conselho de
Administragao eleger novo integrante, desde que tal deliberagao seja
aprovada pela maioria de seus membros ativos e nao ultrapasse o
numero corresponde a cinquenta por cento dos eleitos originalmente
pela Assembleia geral.
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Paragrafo segundo: Nao sendo possfvel suprir a vacancia, os membros
remanescentes do Conselho de Administragao poderao, por decisao da
maioria de seus membros ativos, cumular fungoes de outras
Diretorias.
Paragrafo terceiro: A deliberagoes do Conselho de Administragao
exigem a concordancia da maioria simples dos diretores presentes a
reuniao.
Art. 19. Compete ao Diretor Presidente:
Presidir as reunioes do Conselho de Administragao, do Conselho
a)
Fiscal e da Assembleia Geral;
Presidir convengoes e solenidades programadas pelo Institute,
b)
ou designer a pessoa que ira representa-lo;
Despachar e assinar com o Diretor Financeiro atos que envolvam
c)
responsabilidade patrimonial;
Assinar as atas e demais documentos relatives a gestao interna
d)
do Institute com o Secretario Geral (Diretor de Organizagao);
Representar administrative e judicialmente o Institute por si ou
e)
por meio de procuradores constituidos, inclusive junto a pessoas
juridicas de direito publico ou privado, nacionais ou internacionais;
Adquirir, onerar e alienar bens moveis e imoveis, licengas e
f)
outros direitos e administrar o patrimonio do Institute;
Exercer o voto de qualidade para desempate.
g)
Art. 20. O Conselho Fiscal sera composto por tres membros eleitos,
sob a presidencia do diretor presidente.
Art. 21. O Conselho Fiscal reunir-se-a semestralmente, tendo as
seguintes atribuigoes:
Elaborar, alterar e aprovar, em conjunto com o Conselho de
a)
Administragao, o Regimento Interne do Institute;
Fiscalizar a contabilidade social.
b)
Paragrafo unico: Para as deliberagoes sera exigido o voto concorde da
maioria dos conselheiros presentes a reuniao.

CAPITULO V
PRESTAgAO DE CONTAS E RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS
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Art. 22. A prestagao de contas do Institute observara o disposto no
art. 4°, VII da Lei n° 9.790/99.
Art. 23. O balango geral, incluindo o confronto da receita e da despesa,
sera levantado ao final de cada exerdcio.
Art. 24. Os excedentes apurados no exerdcio serao utilizados de
acordo com o objeto social, a criterio do Conselho de Administragao.
Art. 25. Os associados nao respondem solidaria ou subsidiariamente
pelas obrigagoes do Institute.
Art. 26. O Institute nao respondera pelas obrigagoes contraidas
individualmente por qualquer de seus membros ou pelas agoes destes
quando excederem o poder que Ihes foi concedido por meio deste
Estatuto.

CAPITULO VI
DISSOLUgAO, EXTINgAO E DESTINAgAO DO PATRIMONIO
Art. 27. Em caso de dissolugao ou extingao do Institute, destinar-se-a
o eventual patrimonio remanescente a entidade registrada no CNAS Conselho Nacional de Assistencia Social ou entidade publica, a criterio
do Institute.

CAPITULO VII
DISPOSigOES GERAIS
Art. 28. O exercicio social coincidira com o ano civil.
Art. 29. O process© eleitoral e as eleigoes serao reguladas por
Regimento Interne, a ser aprovado pelo Conselho de Administragao.
Art. 30. O mandate dos membros do Conselho de Administragao e do
Conselho Fiscal sera de cinco anos, permitida a reeleigao.
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Art. 31. Os casos
Administragao.
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Art. 32. O Instituto iniciara suas atividades na data do seu registro no
Cartorio de Tftulos e documentos.

Curitiba, 19 de maio de 2020.
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Diretor Presidente
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