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ESTATUTO DA A.A.S.E.C - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO SUIÇO ESPORTE 
CLUBE 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇAO, FINALIDADE E EXERCÍC IO SOCIAL  

 
 
 
Artigo 1º  - Sob a denominação de ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO SUIÇO 
ESPORTE CLUBE, fica constituída uma associação civil, sem fins econômicos, 
que se regera pelo presente estatuto e pela legislação especifica. 
 
Parágrafo Único: Fica denominado que a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO SUIÇO 
ESPORTE CLUBE adotará a sigla A.A.S.E.C e que as cores predominantes de 
seus uniformes serão Laranja, Preto e Branco. 
 
 
Artigo 2º  - A Associação terá sua sede na cidade de Itajaí em Santa Catarina em 
domicílio de seu Presidente. 
 
 
Artigo 3º  - Constitui finalidade específica da ASSOCIAÇÃO  AMIGOS   DO  
SUIÇO ESPORTE CLUBE, promover e estimular a prática de todos os esportes a 
nível amador, festas promocionais, excursões e a confraternização de final de ano 
entre todos seus associados e familiares, patrocinadores, bem como outros. 
 
 
Artigo 4º  - Os sócios e suas classificações. 
 
a) Sócios Fundadores: São aqueles que participaram da primeira ata de 
assembléia para a fundação da associação, sendo eles: Geraldo da Silva Fião, 
brasileiro, solteiro, auxiliar de protesto, residente e domiciliado à Rua Eredes 
Serpa, 420, casa 02, Cordeiros, Itajaí-SC, RG 1407214, CPF 51531151949; Jose 
Augusto Pinotti, brasileiro, casado, vendedor, residente e domiciliado à Rua Mario 
Uriarte, 1803, casa 23, Cordeiros, tajaí-SC, RG 3371433, CPF 00608694967; 
Fabio da Silva Câmara, brasileiro, casado, industriário, residente e domiciliado à 
Rua Esmeralda, 26, Cordeiros, cidade de Itajaí-SC, Arlei Niada, brasileiro, 
casado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Felicidade Figueiredo, 15, 
Santo Antônio,  Piçarras-SC, RG 1404561, CPF 48519855920; Lucinei José 
Niada, brasileiro, casado, autônomo, residente à Rua , Cordeiros, Itajai-SC, RG 
878244, CPF 39820670900; Francisco Eduardo Krammel, brasileiro, solteiro, 
residente à Rua Paraíba, 44, Cordeiros, Itajaí-SC, RG 2861710, CPF 
00474342956; Vilmar Édio Gonçalves, brasileiro, residente à Rua Pará, 391, 
Cordeiros, Itajaí-SC, RG 1202627, CPF 53797641904; e Charles Roberto Petry, 
brasileiro, residente à Rua Sec. José Schubert, 925, Centro, Navegantes-SC, RG 
3599107, CPF 03249593974. 
 
b) Sócios Contribuintes: Serão todos aqueles que pagarem mensalidades para 
que se faça a manutenção da associação. 
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Artigo 5º  – Dos direitos e deveres dos sócios. 
 

a) São direitos dos sócios 
 

I – Tomar parte das reuniões, discutir, propor, deliberar e dar opinião 
quando solicitado. 
II - Propor ao grupo através de seus integrantes medidas de 
interesse social. 
III - Participar dos programas do grupo. 
IV - Apresentar sugestões e proposições de interesse do grupo a 
diretoria. 
V - Convocação da assembléia mediante a solicitação de um quinto 
dos associados o direito de promovê-la. 

 
b) São deveres dos sócios 

 
I - Cumprir pontualmente os compromissos que contrair com o 
grupo. 
II - Zelar pelos interesses morais e materiais do grupo. 
III - Cumprir fielmente as disposições deste estatuto, respeitando 
assim, as decisões tomadas e aprovadas em assembléia. 
IV - Comparecer quando convidado ou solicitado às reuniões do 
grupo. 
V - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
sócias da associação. 

 
 
Artigo 6º  - A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO SUIÇO ESPORTE CLUBE será 
composta dos seguintes órgãos: 
 

a) Assembléia Geral; 
b) Diretoria; 
c) Conselho Fiscal. 

 
 

CAPITULO II 
DA ASSEMBLÉIA GERAL  

 
 
Artigo 7º  - A Assembléia Geral é o órgão supremo na decisão da eleição da 
ASSOCIAÇÃO, e dela deverão participar todos os sócios que estiverem em pleno 
gozo de seus direitos sociais e suas prerrogativas. 
 
 
Artigo 8º  -A Assembléia Geral  será Ordinário ou Extraordinária 
 

a) A Assembléia Geral Ordinária ocorrerá sempre em fevereiro do 
ano seguinte para a escolha da nova diretoria e prestações de 
contas com o balanço geral de receitas e despesas da 
ASSOCIAÇÃO. 

 
b) A Assembléia Geral Extraordinária ocorrerá sempre que se fizer 
necessária e será convocada pela presidência ou a requerimento de 
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no mínimo UM QUINTO dos sócios, para apreciação das 
proposições de interesse geral 

 
c) Serão convocadas às Assembléias Gerais simplesmente por aviso 
verbal ou por apresentação de cartaz em seu quadro de 
informações, ou através de comunicação impressa e entregue a 
seus associados pela diretoria. 

 
1) As Assembléias Gerais serão presididas pelo presidente da 
Associação ou por seu substituto legal. 

 
2) As deliberações serão decididas por maioria simples, através de 
votação de seus associados. 

 
3) A Assembléia Geral poderá ser convocada ser for constatado 
algum caso omisso de seu Presidente ou sua Diretoria. 

 
Parágrafo Único:  A Assembléia Geral delibera sempre por maioria 
de votos simples e com a presença de no mínimo 50% (cinqüenta 
por cento) mais um de seus associados, em primeira convocação, e 
em seguida, meia hora após, com qualquer número, sendo que, as 
deliberações serão lavradas em livro ata, sendo por todos assinada, 
para posterior ratificação Legal. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA DIRETORIA  

 
 
Artigo 9º  - A Diretoria será composta por cinco membros do quadro de sócios, 
sendo que o mesmo deverá estar dentro do quadro de Associados a mais de seis 
meses, e com suas obrigações em dia (mensalidade), e será da seguinte forma: 
Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Secretário e o Diretor de Esportes, os 
mesmos serão eleitos em Assembléia, sendo que a mesma será feita no segundo 
sábado de Fevereiro do ano seguinte da gestão da Diretoria atual. A mesma 
deverá efetuar suas funções gratuitamente, por um período de um ano, podendo 
ser reeleita. 
 

1) A Diretoria, no todo ou em parte, poderá ser destituída por 
decisão de Assembléia Geral, convocada pelo Conselho Fiscal de 
acordo com maioria da Diretoria. Isso quando constatado desvio das 
finalidades da Associação ou uso impróprio do dinheiro da 
Associação. 
2) Em caso de vacância de qualquer cargo, para o qual não haja 
substituto legal a Assembléia Geral elegera um substituto. 

 
Artigo 10º  - Compete à Diretoria: 
 

a) Angariar novos sócios, 
b) Administrar e dirigir o patrimônio social; 
c) Deliberar somente quando reunida com três ou mais integrante da 
mesma; 
d) Julgar e punir todo associado se for necessário, dentro e fora de 
campo. 
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Artigo 11º  - Compete aos membros da Diretoria. 
 
 

1) Presidente: 
 

a) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria e Assembléias; 
b) Representara Associação em juízo ou fora dele;  
c) Administrarem conjunto com o tesoureiro, os recursos financeiros 
da Associação; 
d) Ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência 
recebida e expedida; 
e) Assinaras atas e rubricar os livros da associação bem como 
Convites, cartões, ingressos e qualquer impresso que se faça 
necessário; 
f) Assinar em conjunto com o Tesoureiro, ações e qualquer título ou 
documento que envolva responsabilidade; 
g) Abrir contas Bancárias, movimentando-as juntamente com o 
Tesoureiro: 

 
2) Vice-presidente: 

 
a) Representar e substituir o Presidente quando do seu 
Impedimento; 
b) Acompanhar todos os atos administrativos da Associação. 

 
3) Tesoureiro: 

 
a) Dirigir os serviços de tesouraria; 
b)Ter sob guarda os numerários da Associação, depositada  em 
estabelecimento bancário designados pela Diretoria, ou em seu 
poder; 
c) Assinar juntamente com o Presidente os cheques, ordens de 
pagamento e outros documentos necessários à movimentação 
financeira; 
d) Apresentar balancete demonstrativo semestralmente. 

 
4) Secretário 

 
a) Dirigir os trabalhos de secretaria, publicações determinações da 
Presidência, avisos, convites, etc; 
b) Lavrar as Atas das Assembléias e reuniões. 

 
 
5) Diretor de Esportes: 

 
a) Compete a ele organizar os jogos de sábado à tarde; 
b) Não deixar faltar campo aos sábados; 
c) Cuidar dos uniformes, bolas, bombas, apitos e cartões; 
d) Na sua ausência avisar algum membro da  Diretoria. 
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CAPÍTULO IV 
CONSELHO FISCAL  

 
 
Artigo 12º  - Compete ao Conselho Fiscal. 
 

a) Reunir-se sempre que necessário para desempenho de sua 
função; 
b) Será composto sempre de três membros do quadro de 
associados, escolhidos em votação. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

DOS JULGAMENTOS E PUNIÇÕES  
 
 
Artigo 13º  - A quem compete julgar e punir. 
 

a) Compete somente à diretoria julgar e punir o atleta quando se 
fizer necessário; 
b) O atleta quer por sua vez for julgado e punido, o mesmo poderá 
receber de um a quatro jogos, a punição não poderá passar disso 
em jogos, 
c) Quando houver agressão física entre dois ou mais atletas poderá 
acarretar em expulsão do atleta ou dos atletas. 

 
 

CAPITULO VI 
VALORES E DATAS PARA PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES  

 
 
Artigo 14º  - Os valores das mensalidades serão estipulados pela diretoria e 
apresentados em assembléia para que seja aprovado por maioria em votação. 
 

a) Nenhum sócio poderá participar dos jogos se o mesmo tiver com 
duas mensalidades em atraso, o pagamento deverá ser efetuado 
antes que o mesmo jogue. 

 
b) Não será aberta nenhuma exceção. 

 
c) O atleta que sair da ASSOCIAÇÃO e ficar em débito com a 
mesma, o seu retorno só poderá acontecer se o mesmo quitar sua 
dívida. 
 

 
DO REGIMENTO INTERNO 

 
 
Artigo 15º  - Este Regimento Interno será elaborado pela Diretoria e colocado 
para aprovação junto aos associados, podendo ser alterado quando necessário. 
 
 
 



Página 6 / 6 

CAPÍTULO VII 
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE  

 
 
Artigo 16º  - Somente com a aprovação de 2/3 (dois terços) dos sócios quites com 
o Clube é que poderá ser dissolvida a sociedade. Para tal fim, deverá ser 
convocada uma Assembléia Gera Extraordinária, que escolherá um liquidante. 
 
E a forma pela qual se processará a liquidação, ficando desde já estabelecido o 
Patrimônio será rateado entre os sócios que sua vez tiverem títulos da 
associação. 
 
 
Itajaí/SC, 15 de fevereiro de 2005. 
 
 
  
 
 


