
I ESTATUTO SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO - ACIC 
(ATIJALIZADO CONFORME ALTERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22/04/2013) 

Art. 1° - A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO - ACIC, oriunda de 
fusão da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CARAZINHO, fundada em 15 de janeiro de 1918, com o 
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE CARAZINHO, fundado em 1° de setembro de 1946, ocorrida em 
II de outubro de 1974, com sede nesta cidade de Carazinho- RS, com nova denominação alterada de 
acordo com a Assembleia Geral Extraordinária de 02 de Dezembro de 1987, Registrada com a última 
alteração SOB N.°10.I74, Livro A-3 e Livro A - 6; na data de 21 de março de 1988; no Cartório de 
Títulos do ofício de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Carazinho. é uma entidade, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica, regulada pelo disposto na Lei N.°10.406 (Código Civil), de 10 de janeiro de 
2002, tendo por fim: 

I - congregar e representar as pessoas físicas naturais e jurídicas que exerçam atividade empresarial ou 
que a ela estejam vinculadas, tendo em vista: a defesa dos seus interesses: o desenvolvimento e a 
prosperidade das atividades congregadas e o incentivo ao espírito de empreendedor e de integração entre 
os seus associados; 

il - defender os princípios da livre iniciativa e da economia de mercado; 

III - proporcionar, aos seus associados, orientação e assistência em assuntos de comum interesse; 

IV - prestar serviços de interesse social; 

V - promover atividades culturais de interesse da comunidade; 

VI - estimular o empreendedorismo; 

Vil - praticar o princípio da ética; 

VIU — defender a legitimidade do lucro; 

IX - defender, amparar, orientar e congregar interesses dos seus associados, em consonância com as leis 
vigentes no País; 

X - representar ou assistir os associados, individual ou coletivãmente, judicial ou extrajudicialmente, 
desde que devidamente autorizada pelo Conselho Deliberativo; 

XI - estimular o intercâmbio educacional, profissional, social e cultural dos associados e comunidade em 
geral; 

CAPÍTULO 1 

Da denominação. Associação, sua constituição, sede e fins finalidades. 
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XII- criar departamentos e conselhos e/ou similares nas áreas educacionais, culturais e profissionais, 
objetivando a qualificação profissional e inserção das pessoas no mercado de trabalho, segundo as 
necessidades da comunidade, considerando as condições da entidade; 
XIII- buscar e firmar convénios e parcerias em todas as áreas, visando a promoção da qualificação 
profissional e empreendedorismo das pessoas e objetivando o desenvolvimento económico e social auto-
sustentável dos pequenos empreendedores; 

XIV- captar recursos financeiros e técnicos não reembolsáveis em todas as esferas governamentais, 
instituições internacionais e em entidades privadas, com o fim especial de aplicação no desenvolvimento 
económico, social, cultural, educacional e profissional das pessoas da Comunidade; 

XV- atuar como Agente de Integração, através do Departamento de Educação Profissional e Estágios -
DEPE. 

Art. 2° - A Associação^ não poderá envolver-se em assuntos religiosos ou de política partidária. 

Art. 3° - A Associação Comercial e Industrial de Carazinho tem por sede e foro a cidade de Carazinho, 
estabelecida na Rua Venâncio Aires, 612, sala 01 , bairro centro e terá duração por tempo indeterminado. 

CAPITULO II 

Dos associados 
Art. 4" - O quadro social é constituído por pessoas naturais e jurídicas que, legalmente habilitadas, 
exerçam atividade empresarial, e por pessoas naturais que exerçam a defesa da livre iniciativa e que 
estejam ligadas à vida económica com organização própria, desde que aceitem o presente Estatuto. 

Parágrafo único - membros honoríficos, pessoas fisicas que, havendo prestado relevantes serviços à 
ASSOCIAÇÃO ou a classe empresarial no território nacional, forem a esta categoria elevados por 
proposta da Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo com (três quartos) dos 
Conselheiros presentes. 

Art. 5° - As pessoas Jurídicas associadas serão representadas por titulares, diretores, gerentes, sócios e 
administradores, não podendo ser representado por meio de procuração. 

§ r - Os associados não respondem subsidiariamente e moralmente pelas obrigações da Associação; 

§ 2° - A admissão de associados se fará mediante proposta assinada pelo proponente e aprovada pela 
Diretoria; 

§ 3° - A jóia de admissão e as mensalidades devidas pelos associados serão estipuladas pela Diretoria, 
que receberão aprovação do Conselho Deliberativo. 

Art. 6° - Os recursos para a manutenção da associação são provenientes das contribuições mensais dos 
associados, prestação de serviços, doações, locação de espaço, realização de feiras, celebração de 
convénios e contratos. 

Art. 7° - Constituem direitos dos associados: 

I - Utilizar todos os serviços e dependências da Associação postas à disposição dos associados de acordo 
com os regimentos internos de cada departamento; 

II - Recorrer à Assembleia Geral, em última instância dos atos e das resoluções da Diretoria, que _ 
contrariem seus direitos de Associados; 
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III - Usar de todos os direitos inerentes a sua condição de associado; 

IV- Apresentar chapa para eleição da Diretoria da Entidade, com anuência mínima de 3 (três) associados 
que a compõe, não sendo permitida sua inscrição em outra chapa, a qual deverá ser registrada na 
secretaria da Entidade até 2 (dois) dias antes da eleição. 

V - O direito de participar, de votar e ser votado nas Assembleias Gerais é exclusivo dos associados 
contribuintes, quites com a Tesouraria, que representem associados, no momento da eleição, com base no 
disposto do artigo 5° deste. 

VI - Requerer sua exclusão do quadro social, por escrito, depois de pagas as contribuições devidas até a 
data da entrega do pedido. 

Parágrafo Único: Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido 
legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. 

Art . 8° - Constituem deveres dos associados: 

I - Atender e cumprir as obrigações contraídas para com a Associação; 

II - Acatar e cumprir Estatutos e Regimentos da Associação, bem como, as resoluções dos poderes 
constituídos; 

III - Aceitar e bem desempenhar os encargos que lhes forem confiados pela Assembleia Geral, pelo 
Conselho Deliberativo e pela Diretoria; 

IV - Colaborar para o desenvolvimento e aprimoramento da Entidade e da Classe Empresarial; 

V - Comparecer às Assembleias Gerais; 

VI - Estimular e colaborar para o desenvolvimento associativo; 

VII - Pagar as mensalidades pontualmente e outros valores que forem estabelecidos; 

VIII - Representar a entidade quando o ato lhe for confiado pelo conselho deliberativo ou diretoria. 

Art . 9° - Extingue-se a condição de associado: 

a) pela solicitação de desligamento; 

b) do associado que venha a promover, por qualquer forma, o descrédito da Associação: 
I - por exclusão determinada pelo Conselho Deliberativo, mediante proposta da 
Diretoria Executiva pelo não pagamento de 6 (seis) meses de contribuições. 

II - não cumprimento dos estatutos ou deveres regularmente impostos pelos órgãos 
competentes da ASSOCIAÇÃO; 

III - pratica dos atos atentatórios a moral e aos bons costumes; 

IV - atitude particular ou pública direta ou indiretamente prejudicial aos fins 
estabelecidos pela ASSOCIAÇÃO. 

§ 1° - A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento 
que assegure direito de defesa e de recurso. 



CAPÍTULO III 

Dos Órgãos diretivos 

Art. 10° - São órgãos diretivos da Associação: 

I - Assembleia Geral Ordinária; 

II " Assembleia Geral Extraordinária; 

III - Conselho Deliberativo; 

IV - Diretoria Executiva; 

V - Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO IV 

Da Assembleia Geral 
• 

Art. 11 - A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação da Associação, sendo constituída pelos 
sócios efetivos em pleno gozo de seus direitos sociais. 

Parágrafo Único: Reunir-se-á ordinariamente, na segunda quinzena do mês de agosto de cada ano, e 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

Art. 12 - As Assembleias Gerais serão convocadas com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo através 
de Edital publicado na imprensa^ local o qual deverá conter a Ordem do dia, data. hora e local da 
Assembleia, ao menos uma vez em jornal de grande circulação no município. 

Art. 13 - A convocação será feita pelo Presidente da Diretoria Executiva, por seu substituto legal, em 
caso de recusa ou impedimento de qualquer deles, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, ou ainda por 
no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados. 

Parágrafo Único: Considera-se existente a recusa de que trata o presente artigo, a convocação da 
Assembleia não ocorrer pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, requerida por 1/5 (um quinto) 
dos associados no mínimo, se dentro de 15 (quinze) dias não tiver sido promovida. 

Art. 14 - As Assembleias Gerais instalar-se-ào: 

a) Em primeira convocação, que ocorrerá com a presença da maioria absoluta dos associados. 
b) Em segunda convocação, que ocorrerá 30 (trinta) minutos após a hora marcada para a primeira 

convocação, com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios; 
c) Em terceira convocação que ocorrerá 30 (trinta) minutos após a hora marcada para a segunda 

convocação, com presença de qualquer número de sócios, exceto o disposto no parágrafo único 
do artigo 22 deste. 

Parágrafo Único: Para apuração do quorum das Assembleias Gerais no caso de sócio Pessoa Jurídica, 
que na reunião esteja representada por mais de um de seus dirigentes, será considerada tão somente uma 
presença e com direito a um só voto. 



Art. 15 - Verificadas pelo livro de presenças, a existência de quorum, o Presidente da Executiva ou seu 
substituto legal abrirá a sessão, passando a presidência a um associado indicado por um ou mais 
associados presentes e aprovado pela Assembleia por maioria simples em votação simbólica, que 
nomeará a seguir um secretário e dois escrutinadores, se for o caso. 

Art. 16 - Todos os associados poderão tomar parte na discussão dos temas que integram a Ordem do Dia. 
competindo ao Presidente da Assembleia admitir os oradores na ordem em que solicitarem a palavra, 
limitando o tempo de cada um, se assim o entender. 

Art. 17 - Cada associado, excetuando-se os sócios honoríficos não associados, terá direito a um voto que 
é pessoal e indelegável. 

Art. 18 - Não será permitida na Assembleia, qualquer discussão de assuntos alheios aos fins da 
Associação e tão pouco a presença de pessoas estranhas ao quadro social, salvo os consultores 
contratados ou convidados da Associação. 

CAPÍTULO V 

Da Assembleia Gera l Ordinária 

Art . 19 - A Assembleia Geral Ordinária é órgão de deliberação superior da Associação: 

Parágrafo Único: Compete a Assembleia Geral Ordinária: 
I - Analisar, discutir e votar o balanço patrimonial, o relatório da Diretoria e sua administração e parecer 
do Conselho fiscal e Conselho Deliberativo; 

II - Proceder a cada 2 (dois) anos a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Departamentos; 

III - Discutir e deliberar sobre propostas, requerimentos, memoriais e indicações que forem apresentadas 
pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo; 

IV - Deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Associação. 

CAPÍTULO VI 

Da Assembleia Geral Extraordinária 
Arf. 20 - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente da Diretoria, pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo ou por associados que representem no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados. 

Art. 21 - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas sempre que os interesses sociais o 
exigirem. 

Art. 22 - São atribuições da Assembleia Geral Extraordinária: 

a) Deliberar sobre as reformas do Estatuto Social; 
b) Deliberar sobre os assuntos para os quais foi convocada; 
c) Deliberar sobre alienação, permuta ou oneraçào, a qualquer título, ou reforma de bens imóveis da 

Entidade; í 
d) Deliberar sobre a dissolução da Entidade; J 
e) Destituir os administradores. /' 
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Parágrafo Único: Para as deliberações a que se referem às letras "a", "c" e "d" é exigido o voto 
concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo 
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço 
nas convocações seguintes. 
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Art, 23 - A alienação permuta ou oneração de bens imóveis da Associação, bem como proposta de 
dissolução da mesma, somente serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral após sugestão da 
Diretoria e aprovadas previamente por dois terços dos membros do Conselho Deliberativo. 

Art. 24 - A Assembleia Geral Extraordinária, somente poderá deliberar para alteração do Estatuto Social 
da Entidade sendo exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente 
convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes. 

CAPITULO VII 

Do Conselho Deliberativo 

Art. 25 - O Conselho Deliberativo é composto de 9 (nove) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes. 
§ r - Os Ex-presidentes executivos da ASSOCIAÇÃO, ainda associados, são membros natos do 
Conselho Deliberativo, com os mesmos direitos e atribuições dos demais conselheiros efetivos. 

§ 2° - Os membros do Conselho Deliberativo escolherão entre si no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
sua eleição: 

a) Presidente; 
b) Vice - Presidente; 

c) Secretário. 

§ 3° - O Conselho Deliberativo funcionará legalmente com a presença mínima de 05 (cinco) membros. 

§ 4" - Os Membros do Conselho Deliberativo exercerão suas funções sem remuneração. 
Art. 26 - Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Deliberar sobre casos omissos do presente Estatuto. 
b Deliberar assuntos da Associação sem prejuízos dos poderes de competência da Assembleia Geral; 
c) Aprovar o plano anual da Diretoria, o orçamento financeiro, autorizar e fiscalizar; 
d) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e os Regimentos Internos da Associação, bem como as 
Resoluções da Assembleia Geral e do próprio Conselho Deliberativo; 
e) Solicitar ao Conselho Fiscal e aos Departamentos, exames de matéria sobre a qual julgar oportuno o 
seu pronunciamento; 
f) Convocar a Assembleia Geral na forma Estatutária; 
g ) Emitir relatórios, pareceres e resoluções sobre matéria de sua competência; 
h ) Apreciar e votar relatórios, pareceres e sugestões oriundas da Diretoria; 
i ) Aprovar os Regimentos Internos da Associação; 
j ) Julgar como instância final, qualquer recurso interposto por associados, das decisões da Diretoria; 
I ) Encaminhar sugestões e recomendações à Diretoria; 
m) julgar em conjunto com a Diretoria Executiva todos os casos de exclusão de associados; 
n) Fixar jóias e mensalidades, mediante proposta da Diretoria Executiva; 
o) elaborar, juntamente com a Diretoria e o Departamento de Educação Profissional e Estágios, o Plano 

de Atuação do Departamento de Educação Profissional e Estágios. 

Art. 27 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo: 



a) Convocar e presidir as reuniões do órgão; 
b) Presidir as Assembleias Gerais, quando convocadas pelo próprio Consellio Deliberativo. 
c) Exercer "pro-tempore" a Presidência da Diretoria na vacância dos cargos de Presidente e Vice-
Presidentes; 
d) Propor ao órgão que preside o que julgar necessário aos interesses sociais. 
Parágrafo Único - O Conselho Deliberativo reuni-ser-á ordinariamente de 6 (seis) em 6 (seis) meses e 
extraordinariamente sempre que necessário for. 
Art . 28 - Compete ao Vice-Presidente do Conselho Deliberativo substituir o Presidente em seus eventuais 
impedimentos. 

Art . 29 - Compete ao Secretário do Conselho Deliberativo secretariar as reuniões do órgão, mantendo 
seus livros e registros em ordem e auxiliar o Presidente em suas funções, bem como, substituir o 
Presidente e o Vice-presidente na ausência destes. 

CAPÍTULO VIII 

Da Diretoria Executiva 

Art. 30 - A Diretoria será composta de: 

I - De forma eletiva: 
a) Presidente; 
b) Vice - Presidente da Área Comercial; 
c) Vice - Presidente da Área Industrial; 
d) Vice - Presidente da Área de Prestação de Serviços; 
e) Vice - Presidente da Área de Agronegócios; 
O Diretor Financeiro. 

II - De forma não-eletiva: 
a) Diretores de Área; (Conforme o art. 32. letra I). 
§ r - No caso de vacância de um ou mais cargos da Diretoria em havendo necessidade, o mesmo poderá 
ser substituído por qualquer um dos demais membros da Diretoria ou um associado indicado pelo 
Presidente e aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

§ 2° - Os membros da Diretoria exercerão suas funções sem remuneração. 

§ 3° - O Presidente do Conselho Deliberativo é membro nato da Diretoria Executiva, sem direito a voto. 

§ 4° - O Delegado da Associação junto à FEDERASUL (Federação das Associações Comerciais do RS) e 
á FIERGS (Federação das Indústrias do RS), será indicado pelo Presidente da Diretoria. dentre os 
associados, sendo este membro nato da Diretoria Executiva, sem direito a voto. 

Art. 31 - A Diretoria realizará reuniões sempre que necessário e no mínimo uma vez por mês por 
convocação do Presidente. 

Art. 32 - Compete ao Presidente: 

a) Representar a Associação em juízo ou fora dele; 
b) Convocar e presidir as reuniões deste órgão; 
c) Propor ao órgão, que dirige e aos demais, tudo o que entender conveniente aos interesses da 

Entidade; 
d) Convocar o Conselho Deliberativo quando deixar de fazê-lo o Presidente do Conselho ou em seus 

impedimentos; 
e) Convocar a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária na forma deste Estatuto; 
O Assinar as atas das reuniões em conjunto com o Secretário; 



g) Representar a Entidade perante estabelecimentos bancários, de crédito, em conjunto com o primeiro 
tesoureiro, e na falta deste, com o segundo tesoureiro; 

h) Emitir ou endossar junto com o Diretor Financeiro, títulos de crédito, cheques ou ordens de 
pagamento; 

i) Administrar todo o funcionamento da Associação, órgãos ou comissões para auxiliar sua 
administração; 

j ) Admitir e demitir funcionários e estagiários; 
k) Buscar a união de todos os segmentos da Entidade, procurando representar o consenso geral, em 

especial, nos pronunciamentos de caráter político-empresarial, atendendo sempre a vontade expressa 
da maioria dos associados; 

I) Criar e extinguir tantos departamentos de áreas que entender necessário, indicando seus diretores 
tudo com aprovação do Conselho Deliberativo, 

m) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno, as resoluções da Assembleia 
Geral, dos órgãos deliberativos e as suas próprias; 

n) elaborar, juntamente com o Conselho Deliberativo e o Departamento de Educação Profissional e 
Estágios, o Plano de Atuação do Departamento de Educação Profissional e Estágios. 

Art. 33 - Compete aos Vice-Presidentes das Áreas Comercial, Industrial de Prestação de Serviços e 
Agronegócios, elaborar, planejar e executar tarefas específicas as suas respectivas áreas, após aprovação 
da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO. 

Parágrafo único - Compete ainda aos Vice-Presidentes assessorar o presidente e substituí-lo em seus 
impedimentos eventuais na seguinte ordem: Área Comercial. Industrial. Prestação de Serviços e 
Agronegócios. 

Art. 34 - Compete: 

a) Ao Diretor Financeiro: 
1) Dirigir os trabalhos da tesouraria ou endossar em conjunto com o Presidente, títulos de crédito, 
cheques ou ordem de pagamento; 
2) Represenlar a Entidade, juntamente com o Presidente ou Vice-Presidente indicado por este, perante 
estabelecimento de crédito; 

b) Aos Diretores de Área: 

1) Assessorar o Presidente dentro de sua área específica; 

2) Coordenar, supervisionar e representar perante a Diretoria e demais órgãos os interesses das empresas 
associadas ligadas às suas respectivas áreas de atuação; 

3) Representar a Entidade nos debates das questões relativas à pasta que representam. 

CAPÍTULO IX 

Do Conselho Fiscal 

Art. 3 5 - 0 Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da entidade e seu mandato coincidirá com o da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo. 

§ 1° - não poderão fazer parte simultaneamente do Conselho Fiscal e da Diretoria dois ou mais 
representantes da mesma pessoa jurídica associada (empresa), quer como membros efetivos, quer como 
suplentes. 

§ 2° - O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, que poderão ser 
reeleitos sucessivamente. 



§ 3° - o Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente no mês de agosto e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

Art.36 - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Examinar as contas da Diretoria; 
b) Emitir parecer sobre o exame das demonstrações financeiras da Associação no fim do exercício 

anual, o qual será anexado ao relatório da Diretoria Executiva; 
c) Emitir Parecer sempre que consultado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva ou pelo 

Conselho Deliberativo, sobre a matéria referente a finanças e administração da Associação. 

CAPÍTULO X 

' Do Departamento de Educação Profissional e Estágios 

Art.37 - O Departamento de Educação Profissional e Estágios, é composto de: 
a) diretor 
b) sub-diretor 
c) outros cargos necessários. 

Parágrafo Único: O Diretor e o Sub-diretor são indicados pelo Presidente, conforme artigo 32, " 1 " , do 
Estatuto. 

Art.38 - Compete ao Conselho de Educação Profissional e Estágios; 

a) elaborar, juntamente com a Diretoria e o Conselho Deliberativo, o Plano de Atuação do 
Departamento; 

b) analisar, emitir relatórios e pareceres sobre matéria de ordem educativa e de formação profissional; 
c) deliberar sobre matéria descrita no item a, assisfindo a Diretoria e o Conselho Deliberativo no trato 

destes assuntos; 
d) proporcionar condições de aprunoramento educacional, qualificação profissional e inserção no 

mercado de trabalho de jovens e desempregados, através de realizações de cursos, palestra e 
estágios; 

e) realizar eventos de estudos, a fim de promover medidas que visem ampliar conhecimentos da 
comunidade local/regional nos campos educacional e qualificação profissional; 

0 assessorar os demais órgãos da entidade e, especialmente as áreas de Educação Profissional e 
Estágios. 

Art .39 - O Departamento de Educação Profissional e Estágios, atuará como Agente de Integração, entre 
empresa, estudante e escola, com o fim de contribuir para a formação e qualificação profissional do 
estudante e sua inserção no mercado de trabalho. 

CAPÍTULO XI 

Das eleições 

Art. 40- A cada 02 (dois) anos realizar-se-ão eleições para sucessão dos Conselhos e Diretoria. 

§ 1° - O mandato do Presidente e dos Conselhos será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma 
reeleição para o cargo de Presidente da entidade, com início de mandato em 1° de setembro e o término 
em 31 de agosto. 
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§ 2° - Ocorrendo a renúncia do Presidente, automaticamente, assumirá o Vice-Presidente; 

Art. 41 - Cada associado terá direito a um voto. 

§ 1° - Para os cargos eletivos as votações deverão ser secretas, e ficando a critério da Assembleia quando 
houver chapa única, que poderá ser por aclamação. 

§ 2° - O registro de chapas para a candidatura a cargos eletivos (Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal) deverá ser efetivado com 02 (dois) dias de antecedência no mínimo, da data 
da realização da Assembleia. 

§ 3° - O registro de chapa que trata o parágrafo antecedente deverá ser feito na sede da Associação no 
prazo fixado através de requerimento em 03 (três) vias, firmado por todos os componentes de chapa. 

§ 4° - Somente será aceita para registro a chapa que contiver a nominata dos candidatos para todos os 
cargos eletivos. 

§ 5° - A apuração da chapa vencedora se dará pela maioria simples dos votos. Em caso de igualdade de 
votos, vencerá a chapa que contiver o candidato à Presidente com mais idade. 

CAPÍTULO XII 

Do Exercício Fiscal 

Art. 42 - O exercício fiscal terá início em 1° de agosto e término em 31 de julho. 

C A P I T U L O XIII 

Disposições Gerais 

Art . 43 - Todos os cargos dos órgãos dirigentes da Associação serão exercidos gratuitamente. 
Art. 44 - Dissolvida a ASSOCIAÇÃO na forma deste Estatuto, seu patrimônio líquido reverterá em 
beneficio de uma entidade não económica local, a critério da Assembleia Geral. 

Parágrafo Único: Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a 
associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu 
patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. 

CAPÍTULO XIV 

Disposições Finais 
Art. 45 - Reunida, competirá à Diretoria Executiva com a presença da maioria de seus membros, adequar 
os atuais dirigentes aos cargos que sofreram alterações em sua nomenclatura, com vigência até a próxima 
eleição, como estabelece o Estatuto^' 

Art . 46 - O presente Estatu 
cadastrados e terá vigência a p; 

revoga o Estatuto anterior e não exclui os associados já 
rovação pela Assembleia Geral Extraordinária desta data. 

Carazinho. 22 de Abril de 2013 
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CÉRCIBURTET QHISL||H • Rsglstrador 
\ 

Protocolo n" 36151, jLivto A - 9, Fls. 36 
Averbado sob n" 9, Fls. 121 , Livro A - 30, à margem 
registro n" 1035, triánsportadef do Livrç n" A -16 

Carafeinho.ÀS/Oe siétem̂ ro de 2013 

Fernando Liinfe/óhishaii-lR.egistr8dor Substituto 
Bnol : Total: R$ 80.10 +já 1.95 = R$ 8Z05 
Exame ctociinMmo«:Rs46.90 (0111.03.1300001.00406 -RS O.SS) 
iMciiçlo loc, •/ flm económico»; R$ 40,10 (0111.04.1300001.00328 
0,70)Microfitoui|emA3igiializaçto: R$ 10,00 (0111.02.1300001,00182 

Bel. Cétci Burtd GWmi 
RegíBlresíOí 

BeLFemando Lima CÍÍIÍSÍC-S i 
l Rêgiâtraífor-Siíbstítiito 
V o k o s L.S. oii Veira-ReJRae Mello Ssilory 
\a V, Scliossler -Luiz F. Pereira / 

Escfôvsntes Autertradoí yf*' 


