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1º ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Conforme artigo 18 do Estatuto registrado no Cartório do 3º Ofício. de Notas, Registro Civil 

e Protesto de Títulos de Taguatinga, no dia 20/12/2021 foi afixado edital na sede da 

associação solicitando convocação da assembleia geral extraordinária para o dia 02/02/2022, 

com a finalidade de realizar a 1º alteração do estatuto: inclusão do diretor financeiro e 

administrativo como corpo eletivo, alteração de endereço e votação do diretor administrativo 

e financeiro. A convocação do edital foi feita pelo Presidente, Marcelo Estrela Fiche. No dia 

dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois às 18 horas, em segunda convocação, na 

SHIN CA 11 LOTE 10 BLOCO J, Centro de Atividades, Lago Norte, Brasília/DF, realizou-

se a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA REDE BRASILEIRA DE 

CERTIFICAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO – RBCIP. Com a presença dos associados 

que assinaram a lista de presença, o Presidente Marcelo Estrela Fiche deu início aos trabalhos 

convidando os presentes para comporem a mesa, sendo escolhido presidente da assembleia 

o MARCELO ESTRELA FICHE, que convidou o ARTHUR MESQUITA CAMARGO 

para secretariar, após composta a mesa, o presidente procedeu a leitura do edital de 

convocação relacionando o tema da assembleia, em seguida informou à assembleia que 

existem 26 associados com diretor a voto e em dia com as obrigações do estatuto, conforme 

parágrafo único do artigo 14º (https://www.rbcip.org/pesquisadores) – o Diretor-Presidente 

deixa aberto aos presentes a lista dos adimplentes. Na sequência, apresentou-se 1) a intenção 

de alteração do estatuto; e 2) alteração do endereço da sede. O motivo dá alteração se dá por 

necessidade de incluir o Diretor Financeiro e Administrativo como corpo eletivo da 

assembleia podendo ser o representante da RBCIP nas operações bancárias, assinar 

documentos e representar o Presidente nas ausências. As alterações no estatuto são as 

seguintes:



Alteração do artigo 2º, 19º, 22º, 29º e 29º-A

Artigo 2º.- A RBCIP, que poderá manter dependências em qualquer localidade do Territ6rio 

Nacional, terá sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIN CA 11 LOTE 10 

BLOCO J, Lago Norte, Brasília- DF, CEP 71.503-511, e foro em Brasília, Distrito Federal.

Artigo 19º - A Diretoria Executiva é o órgão de execução da RBCIP e será composta pelo 

Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, eleitos 

por votação, pelo Conselho de Administração.

Artigo 22º - Em caso de vacância do cargo de Diretor Vice-Presidente ou do Diretor 

Administrativo e Financeiro a vaga será preenchida por um dos demais diretores, ou por um 

associado, fundador ou efetivo, indicado pelo Diretor Presidente, que exercera interinamente 

a função até o término do mandato dos demais membros eleitos.

Artigo 29º - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

I - Auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuições

II - Elaborar os programas e projetos relativos as atividades da RBCIP, o orçamento anual 

e/ou plurianual com a previsão discriminada das receitas e das despesas, as demonstrações 

financeiras, a prestação de contas e os relatórios circunstanciados das atividades e da situação 

econômica-financeira da Associação, a serem submetidos a Diretoria Executiva/

III – Zelar pelo cumprimento das atribuições da Diretoria Executiva;

IV – Celebrar, em conjunto com o Presidente, ou em sua impossibilidade com o Vice-

Presidente, os contratos, acordos, consórcios e convênios de interesse da RBCIP, aprovados 

pela Diretoria Executiva;

V – Praticar todos os atos inerentes ao desempenho do cargo;

VI – Atuar como representante do Presidente na gestão das contas bancárias da RBCIP;

VII - Substituir o Diretor Vice-Presidente no caso de seu impedimento, ausência ou renúncia.

Artigo 29º-A – Compete ao Diretor Vice-Presidente

I – Substituir o Diretor Presidente no caso de seu impedimento, ausência ou renúncia;

II – Auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuições;








