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Art. 12. A ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY, neste estatuto representada pelas

iniciais ASRKS, fundada aos dois de janeiro de 1996, na cidade de Lençóis Paulista/SP, com sede

social a Rua XV de Novembro, n2 153, Centro, Lençóis Paulista/SP, CEP: 18.681-038.

Art. 22. A ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY, cujo tempo de duração é

indeterminado, tem por finalidades:

a) Reunir os associados e moradores dos bairros de Lençóis Paulista, fortalecendo as

relações de solidariedade e mútuo entendimento entre os membros que a

compõem;

b) Representá-los, junto a federações e confederações esportivas;

c) Promover reuniões, incentivando a amizade, o respeito, a cultura moral, cívica e

intelectual entre os associados e seus familiares;

d) Prestar ou promover lazer, recreação, -.atividades esportivas e culturais aos seus

associados e respectivas famílias;

e) Realizar convênios que permitam aos associados, principalmente, acesso ao esporte

e recreação;

f) Dirigir também todas as modalidades Olímpicas e não Olímpicas, tais como karatê,

capoeira, judô, vôlei, futebol de campo, futebol de areia, futebol "society", futebol

de salão, e outras atividades similares e artes marciais.

Art. 32. A ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY será regida por esse estatuto, tendo

como poderes:

a) Assembleia Geral;

b) Presidência;

c) Diretoria

d) Conselho Deliberativo;

e) Conselho fiscal.

CAPITULO II

DOS PODERES

Art. 42. A Assembleia Geral, órgão soberano da ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE

tU
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SAMURAY, constituir-se-á de sócios mencionados no art. 29 do estatuto, em pleno gozo de seus

direitos sociais.

Art. 52. As Assembleias gerais reunir-se-ão:

I) Ordinariamente:
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Anualmente, a fim de analisar e aprovar o relatório e balanço do movimento

administrativo e financeiro do período anterior, após parecer do Conselho Fiscal;

De dois em dois anos, para eleger presidente e vice-presidente da diretoria e

membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

II) Extraordinariamente:

A qualquer tempo, ocorrendo assunto de relevante interesse da associação.

Art. 62. As Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão sempre convocadas por

edital publicado em jornal local, com antecedência mínima de quinze dias, e por edital afixado

na sede da entidade.

§ 12. As Assembleias ordinárias serão convocadas pelo Presidente da Diretoria ou pelo

Presidente do Conselho Deliberativo, exclusivamente para as eleições.

§ 22. As Assembleias extraordinárias serão convocadas:

a) Pelo Presidente;

b) Por petição assinada por 1/5 (um quinto) dos associados mencionados.

Art. 72. Cumpre ainda à Assembleia Geral:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Dar posse aos eleitos;

Impor sanções a todos os diretores e associados podendo destituir qualquer

membro da diretoria, inclusive presidente e vice-presidente da diretoria;

Decretar a eliminação de qualquer associado, após processo administrativo;

Autorizar compra e venda de bens móveis e/ou imóveis;

Instituir taxas e contribuições;

Alterar o Estatuto Social, conforme disposto no Estatuto Social;

Aprovar proposta orçamentária do ano, organizada pela Diretoria;

Dissolver a Associação.

Art. 82. As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho

Deliberativo, pelo Presidente da Diretoria Executiva ou por presidente aclamado para tal

finalidade, depois de verificada a presença de mais de 50% (cinquenta por cento) dos associados.
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§ 12. Não havendo número para o início dos trabalhos, haverá uma tolerânci

(trinta) minutos, após os quais, serão iniciados com qualquer número de associados.

§ 22. Quando for parte interessada, o Presidente após a instalação da Assembleia,

solicitará que a mesma indique um dos associados para presidida.

§ 32. Para a destituição do presidente e vice-presidente e a reforma dos estatutos sociais

é exigido o voto de concordância de 2/3 (dois terços) dos presentes a Assembleia especialmente

convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira votação, sem a maioria

absoluta dos associados, ou com pelo menos um terço, nas convocações seguintes.

CAPITULO III

DA DIRETORIA

Art. 92. A Diretoria compor-se-á:

a) Presidente;

b) Vice-presidente;

c) Segundo vice-presidente;

d) Primeiro Secretário;

e) Segundo Secretário;

f) Primeiro Tesoureiro;

g) Segundo Tesoureiro;

h) Diretor Social;

i) Diretor de Relações Públicas.

Art. 10. Ao presidente compete:

a) Presidir e superintender a Associação e suas atividades;

b) Nomear e empossar os membros da diretoria executiva;

c) Representar a Associação, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente;

d) Praticar atos de administração;

e) Contratar e demitir funcionários;

f) Visar documentos da tesouraria e de outros elementos, e assinar cheques,

juntamente com o tesoureiro.

Parágrafo único. O mandato do Presidente será de 02 (dois) anos, podendo ser

reconduzido por mais uma vez.

Art. 11. Ao vice-presidente compete:

a) Substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;
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b) Auxiliar o presidente nas funções que este lhe delegar.

Art. 12. Ao segundo vice-presidente compete:

a) Substituir o vice-presidente em suas faltas ou impedimentos;

b) Auxiliar o vice-presidente nas funções que este lhe delegar.

Art. 13. Ao primeiro secretário compete:

a) Dirigir os trabalhos da secretaria;

b) Fornecer ao presidente os dados necessários à elaboração dos relatórios;

c) Redigir, lavrar e assinar as atas e sessões da Diretoria;

d) Redigir a correspondência da Associação.

Art. 14. Ao segundo secretário compete:

a) Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos;

b) Auxiliar o primeiro secretário nas funções que este lhe delegar.

Art. 15. Ao primeiro tesoureiro compete:

a)

b)

c)

d)

Dirigir os trabalhos da tesouraria;

Assinar, com o presidente, os recibos, cheques, contratos e ordens de pagamentos;

Apresentar à Diretoria, na sessão mensal, o balancete do mês anterior;

Organizar o balanço anual.

Art. 16. Ao segundo tesoureiro compete:

a) Substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;

b) Auxiliar o primeiro tesoureiro nas funções que este lhe delegar.

Art. 17. Ao diretor social compete:

a) Dirigir todas as atividades sociais da Associação, relativas às reuniões sociais, festas,

palestras, cursos e outras sob sua responsabilidade própria ou de terceiros;

b) Administrar, zelar e registrar todos os bens patrimoniais da Associação, inclusive sua

conservação;

c) Promover, juntamente com o Diretor de Relações Públicas, propaganda da

Associação.

Art. 18. Ao diretor de relações públicas compete:
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a) Promover, juntamente com o Diretor Social, a propaganda da Associação;

b) Encaminhar aos órgãos de imprensa os comunicados da Associação;

c) Recepcionar, juntamente com o Presidente, os convidados presentes nas reuniões

sociais da Associação.

CAPITULO IV

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 19. O Conselho Deliberativo e Fiscal é órgão soberano em suas decisões, excluídas as
matérias de competência da Assembleia Geral.

Art. 20. O Conselho Deliberativo será constituído de 04 (quatro) elementos efetivos e 04
(quatro) suplentes, eleitos por Assembleia Geral, entre sócios; o Conselho Fiscal será constituído
de 03 (três) elementos efetivos e 03 (três) suplentes, eleitos por Assembleia Geral, entre sócios.

§ 12. O número de conselheiros poderá ser aumentado na proporção de 10 (dez)
membros para cada mil associados, não podendo exceder a 50 (cinquenta) conselheiros.

§ 22. Pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros eleitos deverão ser brasileiros natos ou
naturalizados.

Art. 21. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo é de 02 (dois) anos.

Art. 22. É permitida a reeleição dos conselheiros.

Art. 23. Perderão o mandato os conselheiros que deixarem de comparecer a três reuniões
sucessivas, sendo automaticamente substituídos pelos suplentes, exceto nos casos de ordem de
emergência, força maior ou estado de saúde.

Art. 24. O Conselho Deliberativo reunir-se-á:

a) Ordinariamente, na primeira quinzena do mês de janeiro de cada ano, para deliberar

sobre o relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal;

b) Extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, por solicitação da
Diretoria, por convocação do Conselho Fiscal, e ainda, por convocação de 1/3 (um

terço) dos seus próprios membros ou por convocação de 1/5 (um quinto) dos
associados.
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Art. 25. As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante aviso aos

conselheiros, com antecedência mínima de cinco dias.

Art. 26. Somente serão válidas as reuniões que contarem com a presença de 2/3 (dois terços)

dos conselheiros.

Art. 27. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) Deliberar sobre o relatório da Diretoria e do Conselho Fiscal;

b) Deliberar sobre os Recursos interpostos pela Diretoria;

c) Autorizar a Diretoria a contrair empréstimos;

d) Intervir na administração geral da Associação, convocando a Assembleia Geral;

e) Apreciar a proposta apresentada pela Diretoria ou por 2/5 (dois quintos) dos

associados no tocante à reformulação do presente Estatuto, convocando para isto

Assembleia Geral Extraordinária;

f) Convocar a cada dois anos, no mês de dezembro, a Assembleia Geral para Eleição

da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

CAPITULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 28. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes,

eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Não poderão pertencer ao Conselho Fiscal os membros da Diretoria.

Art. 29. Compete ao Conselho Fiscal:

a)

b)

c)

d)

Em sua primeira reunião, eleger seu Presidente e Secretário;

Examinar a escrituração da tesouraria;

Dar parecer sobre balancetes mensais e balanços anuais do movimento financeiro;

Convocar a Assembleia Geral quando houver motivo de relevância.

CAPITULO VI

DOS ASSOCIADOS

Art. 30. O quadro social será constituído dos sócios, assim considerados todos aqueles sujeitos
às taxas e contribuições previamente fixadas pela Diretoria.

Art. 31. Serão direitos dos associados:
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a) Votar e ser votado para membros dos poderes da Associação, desde que ate

os requisitos;

b) Frequentar as dependências da Associação;

c) Ter a palavra por tempo que achar necessário na Assembleia Geral.

Art. 32. Serão deveres dos associados:

a) Contribuir para que a Associação alcance sua finalidade estatutária;

b) Portar-se convenientemente dentro da sede social;

c) Não se manifestar dentro da Associação sobre qualquer tema de caráter político,

racial e/ou religioso;

d) Pagar pontualmente sua mensalidade e taxas estipuladas pela Diretoria;

e) Respeitar e cumprir as determinações da Diretoria.

Art. 33. A demissão do associado só é admissivel havendo justa causa, e assim reconhecida em

procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos nesse Estatuto.

Parágrafo único. Entende-se por justa causa, entre outros:

I - não cumprir com as obrigações que lhe forem atribuídas;

I I - praticar atos que comprometam moralmente a Associação, denegrindo sua imagem e

reputação;

I II - proceder com má administração de recursos;

IV - infringir as demais normas previstas neste Estatuto e na lei.

Art. 34. Caberá recurso fundamentado à Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias da

comunicação da decisão ao associado excluído, por meio de requerimento escrito endereçado

ao Presidente da Diretoria.

Parágrafo único - A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer no

prazo previsto no caput.

CAPITULO VII

DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 35. A ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY somente poderá ser dissolvida por

motivos de dificuldades insuperáveis no preenchimento de seus fins, sendo que os associados,

bem como os membros de seus poderes, não respondem subsidiariamente pelas obrigações

assumidas legalmente em nome da Associação.
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§ 12. A dissolução da associação será decidida por Assembleia Geral conv cada

especialmente para este fim, nos termos do art. 92.

§ 22. Uma vez autorizada a dissolução, após a liquidação de suas dívidas, será o

remanescente de seu patrimônio destinado a entidade que vier a sucedê-la ou a associações

beneficentes, existentes no Município.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Este Estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, desde que requerido por 3/5

(três quintos) dos associados, nos termos do art. 29.

Art. 37. Para os cargos eletivos, haverá registro das chapas até 10 (dez) dias anteriores ao pleito.

Art. 38. O presente Estatuto entrará em vigor n
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