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DA
ATA DE ALTERAçÃOE APROVAçÃODO ESTATUTO
DE
AMIGOSDA BANDAMUNICIPAL
SAMBA-SOCIEDADE
CARAGUATATUBA

em primeirachamadaas vintehoras,
Aos trezediasde janeirode dois mil e dezesseis,
deu se quórum para estabelecer-sea assembleiaextraordináriapara alteraçãodo estatuto
socialda SAMBA.Dadapor abertaa sessão,assumiua direçãodos trabalhoso Sr. Jurandil
portadorda cédulade identidadeRG no
casado,empresário,
Carlos de Amorim, brasileiro,
residenteà Rua MárioRaulde Andrade,
SSP/SPe do CPF no 264.334.008-68,
8.190.428.
tendosido a reuniãorealizadana sede da
267, bairroMassaguaçuem Caraguatatuba-SP,
entidadesito à AvenidaFrei PacíficoWagner,610, CEP. 11.660-280-Centro,Caragu
Casado,contador,portador
SP, o qualconvidouà mim, Jose Carlos de Oliveira,brasileiro,
residenteà
SSP/SP,e do CPF 886.086.208-63,
da cédulade identidadeRG no 16.420.641,
no 70, bairro Cidade Jardim,em Caraguatatuba SP, para
alamedados Pessegueiros,
secretariara sessãoe lavrara presenteAta. Determinouque fizessea contagemdos sócios
o livrode presençapara chamadanominale
com direitoà voto, presentes,o que fiz, utilizando
e com
o nomedos presentesparaa chamadano arquivodo quadroassociativo
confrontando
sociais,
o diretor tesoureiroa situaçãode cada um com relação as suas obrigações
sociospresentescom direitoà voto,a seguirdando
que era de 17 (dezessete)
constatando-se
dos associadospara constituí-los.
por instaladoos trabalhoscom númeroregularestatutário
que procedessea leiturada ordemdo dia, cujo teor é o seguinte:alteraçãodo
Determinou
submeteua discussão
estatutosocial,o qualfoi lidoem sua Integra,findao qual,o presidente
no uso da palavra,o projetode alteraçãodo
do projetodo estatutoapos váriasparticipaçoes
estatutoe o regulamentode compras e contrataçãode serviços foi posto em votação,
e revisadopeloDr. FabioAugustoHenrique
ter sidoaprovadopor unanimidade,
verificando-se
em sua integra:
de Oliveirainscritosobea OAB/SPn' 353.567,seguetranscrito
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ESTATUTOSOCIAL
SAMBA- SOCIEDADEAMIGOSDA BANDAMUNICIPALDE

CARAGUATATUBA

AMIGOSDA BANDA
de SAMBA-SOCIEDADE
ARTIGO1".- Soba denominação
a partirdesta
fica
constituída,
DEcRnRCUATATUBA,
MUNICIpAL
que
civilsemfinslucrativos, regerápelo
Data,umaassociação
presenteestatuto,
pelasdeliberaçõesde sua AssembléiaGeral
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é porprazoindeterminado.
ARTIGO
2'. -A Duração
da Associação
- SP, e sua
ARTIGO3". -A Associaçãoterá seu Íoro jurídicona cidadede Caraguatatuba
W agner no
, 610 ,C EP.
situadana AvenidaFr eiPacifico
se d efísi ca ,e n d e re ço,
tempom udar SP, podendoa qualquer
1 1 .6 6 0 -2 8-0 C e n tro Car aguatatuba
necessidades.
se de endereço,de acordocom as suas
especíÍicas:
terácomoÍinalidades
ARTIGO4". - A Associação
da
Cooperarcom a manutenção,conservaçãoe aprimoramento
BANDA MUNICIPAL CARLOS GOMES DE CARAGUATATUBA,
podendoparaisso:
a) adquiririnstrumentosmusicais,partituras,uniformes,equipaa
mantedora
mentos diversos,etc., em conjuntocom a instituição
ou até
CARAGUATATUBA,
DE
FUNDACC FUNDAçÃO CULTURAL
te
me smoi n d e p e n d e n desta.
de músicos,podendo
de
Íormaçãoe aperfeiçoamento
b) Promovercursos
paratantocontratarinstrutores.

serão
todosos seusbense direitos,
5".- Extintaa presentesociedade,
ARTIGO
exclusivamente,
a qualdeveráutilizá-los,
a FUNDACC,
Destinados
GOMESDE
CARLOS
MUNICIPAL
BANDA
da
a
manutenção
Para
CARAGUATATUBA.
ARTIGO6.. - São consideradossócios,todos aquelesque,sem impedimentos
Legais, forem admitidos como tal, mediante o preenchimento
próprioparasua admissão.
formulário

p
de

de sócios:
categorias
ARTIGO7". - Ficamdesdelogo,criadasas seguintes
OS MUSICOSDA BANDA
NATOS
SOCIOSNATOS-: SãO SóCiOS

Íundadores
CAnLOSGOMESDECARAGUATATUBA,
ttítlttlClpAldestaassociação.

UNICO:Os sóciosnatostêm o deverde contribuirmensalmente, para
PARÁGRAFO
da SAMBA,paratantoterãopor dever assinar um
Manterum fundo de manutenção
pelasecretaria.
quepoderá a qualquertemposer solicitado
termode contribuição,
GoNTRIBUINTE: Aquele que admitido na associação
soclo
e contribuições
atravésde doações
culturais,
de seusobjetivos
coma concretização
contribua
Ogtgq: atividades'
paraviabilizaçáo
materiais
Serviços a
Aquelesque tenhamprestadorelevantes
nbruOR4nlO:
SOCIO

CARLOSGOMESDE CARAGUATATUBA
BANDA MUNICIPAL

poderá ocorrer:
ARTIGOg". - A exclusãode associadosda associação
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a) Havendojusta causa, obedecendoao dispostonesteEstatutoe de seu
geralconvocada
regulamento
internoque deveráser aprovadoem assembleia
paraesseÍim.
b) Nos casos de não pagamentode mensalidadespor mais de 3 (três)
e será
ou não,a exclusãodo associadoserá automática
mesesconsecutivos
da
publicação
de
Avisos
no
Quadro
simples
mediante
Íormalizada
Associação.
de associadoem 4 (quatro)Assembléias
c) Nos casosde não participação
Gerais consecutivasou não, a exclusãodo associadopoderá ocorrer a
critério da administraçãoda Associaçãoe, se ocorrer,será formalizado
mediantesimplespublicaçãono Quadro de Avisos da Associação.
d) Nos casos não previstosno Estatuto,poderá ocorrerexclusãose for
fundamentada
reconhecidaà existênciade motivosgraves,em deliberação
Geral
presentes
Assembléia
a
pela
dos
absoluta
maioria
e votaçãoaprovada
convocadaparaessefim.
especialmente
por
o
e) Cabendo diretode defesae recursodo associadose apresentado
pela
para
analisado
ser
no prazode dez dias corridos
meio de requerimento
se necessáriopela AssembléiaGeral,convocada
diretoriae posteriormente
paraessafinalidade

se fará mediantepropostaabonadapor
AR T I G O9 ' . - A admissãode novosassociados
direitosà Diretoriaque a examinará
pleno
gozo
seus
de
associadoem

r
deveráapresentar
Se houverrecusa,o proponente
reuniãoordinária.

de pelo
com assinatura
GeralExtraordinária
a ser apreciadopela Assembléia
me n o s1 /5(u mq u i n to)dosassociados..
SÃO DIREITOSDOS SOCIOS:
Geralpodendovotare ser votado.
da Assembléia
a) Participar
que
motivamente,informaçõessobre os recursos
b) Exigir, sempre
e suasaplicações.
disponíveis,
da sociedade.
sobreas atividades
informações
c) Solicitar
SÃO DEVERESDOS SOCIOS:
das reuniõessociais.
a) Participar
b) Participarde atividadessociais,quandoconvocados,salvo por motivos
justificáveis.
CAPITULOII . DA DIRETORIA
ARTIGO10".-

serádirigidapor uma diretoriaeleitaem Assembléia
A Associação
paraexercer um mandatode 02 (dois)ano,podendoser
GeralOráinária,
Geraisassimse entender
reeleitatantasVezesquantasAssembleias
sociaisda instituição.
paraatingiros objetivos
conveniente

cargos:
ARTIGO11.. - A diretoriaserácompostapelosseguintes
DIRETOR.PRESIDENTE
DENTE
DIRETOR.VICE.PRESI
DIRETOR.SECRETARIO
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DIRETOR.TESOUREIRO

a práticados atos
ARTIGO12" - São atribuições do DIRETOR-PRESIDENTE,
os
coordenando
pertinentes,
dirigindoe liderandoas açõesda Associação,
em geral.
trabalhos
ARTIGO13 "

substituiro
São atribuições do DIRETOR-VICE-PRESIDENTE,
casode
em
o
mandato
assumir
presidente
ou
impedimentos,
suas
Íaltas
em
ao
geral
Sua colaboração
até o seu terminoe prestarde modo
Vacância
presidente.

da
as reuniões
secretariar
do DIRETOR-SECRETARIO,
ARTIGO14".- São atribuições
das
publicar
notícias
as
todas
atas
e
as
Geral,
redigir
Assembleia
da
diretoria,
da entidade.
atividades
além das atribuições,acima
Caberá ao DIRETOR-PRESIDENTE,
ARTIGO 1S..
Indicadas,representarisoladamentea Associaçãojudicial e extraa
representar
com o DIRETOR-TESOUREIRO,
e, em conjunto
Judicialmente,
administrativos,
atos
os
todos
passivamente,
em
e
associaçãoativa e
os que dizemrespeitoa comprae vendade bensmóveise
especiaimente
imóveis.
gratiÍi
ARTIGO16".- Os DIRETORESnão receberão qualquer remuneração,

ou qualquervalorem dinheiro,peloexercíciode suasfunções.
boniÍicação

FISCAL
III- DOCONSELHO
CAPITULO
cadaum
eÍetivos,
de 03 (três)membros
compor-se-á
FISCAL,
ARTIGO17..- O CONSELHO
com
queserãoeleitosjuntamente
dosquaiscomum suplente,
da
Geral
pela
geral,
Assembléia
da diretoria
cadanovaeleiçãoda composição
Associação.
da
por 03 (três)músicos
úNICO:O ConselhoFiscal será representado
PARAGRAFO
de
a
tarefa
caberá
e aos conselheiros
CarlosGomesde Caraguatatuba,
BandaMunicipal
auxiliando-ano
Diretoria,
da
ação
a
fiscalizar
aulorizara destinaçãodos recursos,
necessários
pequena
monta,
gastos
de
salvoaos recursos
de suaéatividades,
desempenho
da sociedade'
parao desempenho
administrativo
ARTIGO1g.. os membrosdo conselhoFiscale seus suplentesexercerãoseus
Geral,a se realizarapós sua eleição,e
cargosaté a primeiraAssembléia
poderão
serreeleitos.
suas funçõese
ARTIGO19", Os membrosdo ConselhoFiscal,desempenharão
semremuneração
atribuições,
GERAL
IV- DA ASSEMBLÉIA
CAPITULO
no dia 31 de
ordinariamente,
Geralreunir-se-á
20..- A Assembléia
ARTIGO
as
caso,aprovada
a
diretoria,
para
eleger
(dois)
anos,
a cada02
Dezembro
da
estatuto
o
alterar
Fiscal,
do Conselho
suascontas,elegeros membros
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de interesseda Associaçãoe demais
Associaçãoe demaisseguimentos
se g u i me n todse i n ter esse
da mesm a.

quandoconvocada:
extraordinariamente,
Geralse realizará,
ART|GO 21".- A Assembléia
a) pela Diretoria;
b) pelo ConselhoFiscal;
c) por requerimentode 115 (um quinto) dos associadosquites com as
sociais.
obrigações
ARTIGO22".- A convocaçãoda AssembléiaGeralserá Íeita por meio de editalafixadona
ou outros
e/oupublicadona impressalocal,por circulares
sededa Instituição
(
dez)
dias.
mínimade 10
c om antecedência
me i o sco n ve n i e n tes,
com a maioria
se instalaráem primeiraconvocação
ParágraÍoÚnico - QualquerAssembléia
qualquer
número.
com
e, em segundaconvocação,
dos associados
ARTIGO 23". A instituiçãoadotará práticas de gestão administrativa,necessáriase
ou coletiva,de beneÍícios
a coibira obtenção,de Íormaindividual
suÍicientes,
e vantagenspessoais,em decorrênciada participaçãonos processos
decisórios.

E CONTRATAÇOES
DE COMPRAS
V - REGULAMENTO
CAPITULO
que o regimentode comprae contratação
UNICO:Fica estabelecido
PARAGRAFO
refere-.7D
regerátodas as atividades
extraordinária
serviços,aprovadopor assembleia
em suatotalidade.
o regulamento
seguindo
tr

dos seus
ARTIGO24".-O patrimônioSocial será constituídopelascontribuições
e
legados.
Sócios,doações,subvenções
A Alienação, hipoteca,venda ou troca dos bens patrimoniaisda
ARTIGO 25".
Associaçãosomentepoderãoser permitidosmedianteaprovaçãoda maioria
absoluta dos membros da AssembléiaGeral Extraordinária,convocada
esPecialmente
Paratal fim.
SOCIAL
CAPíTULOVII - DO EXERCíCIO
ARTIGO 26". - O ExercícioSocial,terá a duraçãode 2 (dois)anos iniciandoem 31 de
dezembrode cadaano subsequente
na
ARTIGO 27". - Ao Íinal de cada exercíciosocial, a diretoriaelabora,com base
dea
patrimonial
e
Escrituraçãocontábil da associação,um balanço
mostrarãódo resultadodo exercícioe uma demonstraçãoda origem e
de recursos.
aPlicações
CAPITULOVIII- DA LIOUIDACÃO
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aeu'talubtrgl'oo -2g". A Associaçãopoderá ser extintapor deliberaçãoda maioriados

Associados,a qualquer tempo desde que sõ1a convocadauma
Assembléia
GeralExtraordinária
especialmente
parataifim.

ARTIGO 29".

Em caso da extinçãocompetiráa AssembléiaGeral Extraordinária
estabelecer
o modode liquidação,
nomearo liquidante
e o Conselho
Fiscal,
quedeveráfuncionar
durante
todoo período
da liquidação,

ARTIGO 30o.

Extinta a Sociedade seus bens 'serão doados, .de acoido com o
u
Artigo4".

A R T I G O3 1 ' .

Os estatutos desta associação poderão ser modificadosem seu
todo ou parcialmente,
salvoas mudançasque alteremsuasfinalidades.

ARTIGO 32".- Os casosomissosserãoresolvidos
por maioriados associados
em
Assembléia
Geral.
ARTIGO 33o.

Decidiu a Assembléiadenominar a SAMBA-SOCIEDADEAMI

BANDA MUNIGIPALDE GARAGUATATUBA,
com o nome Íantasiade MAE

PEDRINHO,
como justahomenagemao MAESTROPEDROALVESDE SOUZA,já falecidòl
cujo o trabalho a frente da BANDA MUNtclpAL cARLos
coÍíES
DE

CARAGUATATUBA,
Íoi lmprescindÍvel
paraa suaexistência
desdeos seusprimórdios
atea
presente
data.

Aprovadaa presentealteraçãoe adequaçãodo estatuto,em conformidade
com o novo código civil, em seguida deliberou-sea assembléiapor
aclamaçãounânimede seusmembros.
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