
Art. 92 - O CLUBE é dirigido em consonância às diretrizes da gestão democrá�ca, sob a égide dos princípios da par�cipação, da 
transparência e da descentralização, mo�vo pelo qual a Diretoria, o Conselho Delibera�vo e O Conselho Fiscal, além dos 
mecanismos de controle previstos neste Estatuto Social, devem dar publicidade de seus atos de gestão, bem como da 
movimentação de recursos públicos que porventura sejam repassados ao CLUBE, pelo menos em seu portal na internet. 

Art. 93 - A presente versão atualizada do Estatuto, uma vez discu�da e aprovada em Assembleia Geral especialmente 
convocada para tal finalidade, entra em vigor com seu registro no O�cio competente do Registro Civil de pessoas jurídicas de 
Maringá, PR, cons�tuindo lei orgânica do CLUBE, a ser cumprida e respeitada por todos os associados, dependentes e 
credenciados à frequência.

Art. 30º - As Assembléia Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão convocadas por aviso afixado na Sede Social do Clube, através 
de seu portal de Internet eeditais publicados em órgão de imprensa de ampla circulação em mídia digital ou impressa, por3 
(três) vezes, sendo uma com 30 dias de antecedência, a segunda publicação 20 (vinte) dias antes da data marcada para a 
Assembléia e a úl�ma no dia da realização da mesma Os editais deverão esclarecer e enumerar os assuntos da Ordem do Dia a ser 
cumprida à risca e em seqüência, informando, ainda, o regime de primeira e segunda convocação, local, data e hora de sua 
efe�vação.

Art. 90 - O Regimento Interno do CLUBE deve ser aprovado pelo Conselho Delibera�vo, por proposta da Diretoria, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados do registro da presente atualização estatutária.

Art. 91 - É vedada a celebração de contrato oneroso, de qualquer natureza, entre o Clube e os integrantes da Diretoria, do 
Conselho Delibera�vo e do Conselho Fiscal, seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, 
ou empresas por estes controladas direta ou indiretamente.

§ 2º. O Clube manterá a prá�ca de, pelo menos, três modalidades de desportos olímpicos.

Art. 1º - O COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, doravante denominado simplesmente CLUBE, é uma associação sem fins econômicos 
ou lucra�vos, fundada em 1º de janeiro de 1958, com duração indeterminada, com sede e foro em Maringá, estado do Paraná, na 
Rua Nilo Peçanha, 151, Zona 04, CEP 87014-240.

Parágrafo único. Enquanto não aprovado o Regimento Interno do CLUBE, o Regimento anterior serve de fonte subsidiária das 
matérias pendentes de regulamentação.

ESTATUTO

§ 1º - As Assembléias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, com exceção da des�tuição dos diretores, das alterações do Estatuto e 
se cons�tuem e formam, em primeira convocação, com a presença e assinatura, em livro próprio de presenças, de 1/3 (um terço) 
de sócios em dia com a Tesouraria. Em segunda e úl�ma convocação, 30 (trinta) minutos após a lavratura pelo Secretário do 
termo de presenças, com qualquer número de sócios quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus direitos.

Art. 94º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art.  2º   - O  Clube é  composto de cidadãos  maiores  de idade e capazes,  sem  dis�nções   de nacionalidade, sexo, cor, convicção 
polí�ca ou crença religiosa e é administrado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Execu�va e pelos Conselhos Delibera�vo e 
Fiscal.

§ 3º - O Estatuto pode ser reformado após parecer mo�vado do Conselho Delibera�vo, em assembleia convocada para tal fim, 
com quorum de instalação, em primeira convocação, de 1/3 (um terço) dos associados; e, em segunda convocação, com no 
mínimo 100 (cem) associados, respeitadas as maiorias qualificadas, ou seja, o total de votos em uma opção a�nge, no mínimo, 
3/5 dos votos possíveis, ou 60% destes para as matérias nele especificadas.
Art. 89 - Ressalvada a hipótese em que fique plenamente caracterizada a sua culpa, o CLUBE não se responsabiliza pelos danos 
pessoais ou materiais sofridos em suas dependências pelos associados, dependentes e autorizados à frequência.

§ 1º - Fará publicar, também, em seu portal na internet, a cópia do estatuto social atualizado do CLUBE, a relação nominal dos 
seus dirigentes e cópia integral dos convênios, e outras avenças realizadas com o Poder Execu�vo Federal, Estadual e 
Municipal.
§ 2º - O CLUBE garan�rá a transparência de seus dados econômicos e financeiros, assim como de seus contratos, 
patrocinadores, direitos de imagem e de propriedade intelectual, devendo, especialmente: a) manter escrituração completa de 
suas receitas e despesas em livros reves�dos das formalidades que assegurem a respec�va exa�dão;

Confira  os itens que propomos alterar no ESTATUTO (em TODOS vermelho):

§5º - A Administração do Clube adotará prá�cas de gestão necessárias e  suficientes para coibir a obtenção, pelos 
Administradores, individual ou cole�vamente, de bene�cios ou vantagens pessoais, em decorrência da par�cipação no 
respec�vo processo decisório.

§ 4º, - Para a realização dos obje�vos do Clube, sua Administração observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, responsabilidade social e gestão democrá�ca.

CAPÍTULO 1 DA SOCIEDADE E SEUS FINS

§7º - Fica vedada a par�cipação do Clube em a�vidades polí�co-par�dárias e manifestações religiosas, bem como ceder suas 
dependências para eventos de tal natureza.

§ 1º. : a Diretoria Execu�va, Conselhos Delibera�vo e Fiscal, são eleitos na forma estabelecida neste estatuto, sem direito a 
qualquer remuneração.

§ 3º. O Clube realizará o entretenimento ar�s�co- cultural através de a�vidades afins, de desenvolvimento e execução de 
projetos e eventos abertos ao público, com ou sem cobrança de ingressos.

§ 2º - A Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre des�tuição de diretores administra�vos é e alteração do Estatuto 
exigido o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia, especialmente convocada para esse fim, não podendo 
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) na convocação 
seguinte.

§6º - O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus sócios, �tulares e dependentes lazer, esporte, educação e 
entretenimento �sicos, cívicos e ar�s�co-culturais.

b) conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a 
origem de suas receitas e a efe�vação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que 
venham a modificar sua situação patrimonial; e c) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com 
o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. § 3º - Será assegurado o direito de par�cipação de representante 
da categoria dos atletas associados nos colegiados de direção, conforme regulamento.

Família Country

@countryclubmaringa

fb.com/countryclubmaringa

countryclubmaringa.com.br

CONFIRA TODOS OS ITENS QUE 
PROPOMOS ALTERAR NO ESTATUTO

MANUTENÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL

30 de março, 17 horas

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

#TodosNoClube


