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Transcrição dos Estatutos Sociais do “Bento Gonçalves Country Club”: 

 

CAPÍTULO I 

 

Da denominação, sede, fins sociais e duração 

 

Art. 1º Com a denominação de “Bento Gonçalves Country Club”, é criada uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos, com sede e foro nesta cidade de Bento Gonçalves, neste Estado, e personalidade jurídica 

distinta de seus associados, que não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, regida pelos 

presentes Estatutos, Regulamento Interno e normas legais que lhe forem aplicáveis. 

 

Art. 2º A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

 

Art. 3º A sociedade tem por objetivo proporcionar recreação social, esportiva e cultural a seus 

associados, em sua sede social, no município de Bento Gonçalves. 

 

Art. 4º É vedado ao Clube envolver-se em assuntos político-partidários, religiosos ou raciais, 

sendo proibidas discussões desse caráter em suas dependências. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos sócios 

 

Art. 5º A sociedade terá, inicialmente, apenas, a categoria de sócios proprietários, podendo, de 

futuro, criar outras categorias. 

 

Art. 6º Sócio-proprietário será a pessoa física admitida como tal, sob as prescrições estatutárias, e 

titular de título patrimonial do Clube. 

 

Art. 7º Cada sócio poderá ser proprietário de mais de um título patrimonial, mas o mesmo título 

não poderá pertencer a mais de uma pessoa. 

 

Art. 8º O título patrimonial, cuja integralização não estiver em mora, poderá ser objeto de cessão 

sob as condições estatutárias e regulamentáveis. 

 

Art. 9º A Diretoria fixará o valor nominal dos títulos patrimoniais por série, e, a medida que estas 

forem sendo emitidas dará a competente autorização. 

 

Art. 10º Aos sócios incumbe o dever de observar e fazer observar as disposições estatutárias e 

regulamentáveis, resoluções e avisos dos órgãos sociais competentes. 

 

Art. 11º Os sócios e seus familiares – esposos, filhas solteiras e filhos menores de (18) dezoito 

anos – terão direito de freqüentar todas as dependências do Clube, podendo fazer-se acompanhar, 

excepcionalmente, de convidados, mediante prévia anuência de um Diretor. 

 

Art. 12º A admissão será precedida de proposta firmada por dois sócios proprietários e aceita pela 

Diretoria mediante aprovação, de no mínimo, dois terços dos membros presentes à respectiva reunião. 
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Art. 13º Aceito o proposto, a Tesouraria promoverá o recebimento da soma devida após o que a 

Secretaria fará o devido registro e notificação ao interessado, que passará, então, a gozar de todos os 

direitos de sócio. 

 

Art. 14º Mediante proposta de qualquer um dos membros da Diretoria, ou ex-ofício” poderá ser 

proposta, a um Conselho Especial, de 7 (sete) membros, a exclusão de sócio que revelar condições que o 

tornem indigno de pertencer à sociedade. 

 

Art. 15º Em caso de falta de menor gravidade, a Diretoria poderá impor ao sócio infrator a pena 

de suspensão, que variará de 3 (três) a 90 (noventa) dias, período esse que ficará o mesmo impedido de 

freqüentar as dependências sociais. 

 

Parágrafo Único. Em se tratando de sócio-proprietário, a exclusão aludida no Art. 15º importará 

na sua proibição de freqüentar as dependências do Clube, subsistindo, porém, o direito sobre o título 

patrimonial. 

 

Art. 16º A falta de pagamento de três mensalidades depois da fixação desta, autoriza a exclusão 

do sócio, por deliberação da Diretoria, cabendo ao sócio assim excluído, recurso ao Conselho Especial. 

 

Art. 17º Em caso de mora no pagamento de cotas relativas a integralização de títulos 

patrimoniais, a Diretoria usará dos meio legais para cobrança. Revelada infrutífera tal providência, o 

título será declarado perempto, perdendo o sócio essa condição e as importâncias porventura já pagas, 

reverterão em benefício da sociedade. 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Diretoria 

  

Art. 18º A sociedade será administrada por uma Diretoria assim constituída: 

Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º 

Tesoureiro, Diretor Social e Diretor Esportivo, todos sócios proprietários, eleitos pela Assembléia Geral, 

com mandato por dois anos, podendo ser reeleitos. 

  

Art. 19º A Diretoria poderá nomear comissões, constituída de sócios proprietários, para o 

desempenho de incumbências que entende necessárias. 

 

Art. 20º À Diretoria caberá respeitadas as atribuições específicas, definidas nos presentes 

estatutos, dirigir a sociedade e, especialmente: 

a) Fixar tabela de cobrança de jóias, anuidades, mensalidades e taxas de transferências de títulos 

patrimoniais; 

b) Emissão de novas séries de títulos patrimoniais; 

c) Conceder licença aos sócios pela forma que for regulamentada; 

d) Propor alterações estatutárias e regulamentares; 

 

Art. 21º A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre 

que convocada por seu Presidente, ou pelo conselho Fiscal. 

 

Art. 22º A sociedade será representada em juízo ou extrajudicialmente por seu Presidente, 

podendo este delegar poderes a outros membros da Diretoria. 
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Art. 23º Caberá ao Presidente: 

a) Convocar e presidir as Assembléias Gerais de Associados; 

b) Conceder licença aos demais membros da Diretoria; 

c) Assinar juntamente com o 1º Tesoureiro os títulos patrimoniais; 

d) Ceder, excepcionalmente, as dependências do Clube para uso que não colida comas finalidades 

sociais; 

e) Praticar todos os demais atos inerentes ao cargo. 

 

Art. 24º Aos 1º e 2º Vice-Presidente caberá auxiliar a administração da sociedade e substituir o 

Presidente, na ordem por este convocada ou designada pela Diretoria. 

 

Art. 25º aos diretores Social e Esportivo caberá a supervisão das atividades sociais 

correspondentes aos respectivos setores, podendo aos mesmos, por iniciativa do Presidente, serem 

atribuídos outros cargos. 

 

Art. 26º Ao 1º Secretário caberá administrar os serviços da Secretaria do Clube: 

a) Rubricar os livros da sociedade; 

b) Expedir concites; 

c) Firmar cartões de ingresso e outros papéis de igual natureza; 

d) Lavrar as Atas de Reuniões da Diretoria; 

e) Assinar a correspondência simples. 

 

Art. 27º Ao 2º Secretário caberá auxiliar o 1º Secretário e substituí-lo em seus impedimentos. 

 

Art. 28º Ao 1º Tesoureiro caberá superintender os serviços da Tesouraria e: 

a) Ter sobre sua guarda os valores e títulos da sociedade; 

b) Fazer a escrita contábil do clube; 

c) Arrecadar a receita geral da sociedade e outros quaisquer créditos; 

d) Organizar balancetes trimestrais e balanços anuais; 

e) Praticar os atos previstos na letra “c” do Art. 23º; 

f) Efetuar o pagamento das contas, devidamente visadas pelo Presidente; 

Art. 29º Ao 2º Tesoureiro caberá auxiliar o 1º Tesoureiro e substituí-lo em seus impedimentos. 

 

Art. 30º Em caso de impedimento dos Direitos, a Diretoria designará um de seus membros para 

responder pela função, enquanto durar esse impedimento. 

 

Art. 31º A diretoria deliberará validamente com o mínimo de 3 (três) membros, e em caso de 

empate, prevalecerá o voto do Presidente. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Assembléias Gerais 

 

Art. 32º As Assembléias Gerais serão constituídas exclusivamente de sócios não em atraso com o 

clube, sendo as deliberações tomadas por maioria simples, ressalvadas as hipóteses previstas nos 

Estatutos Sociais, tendo cada sócio direito a um voto, independente do número de títulos que possuir. 

 

Art. 33º As Assembléias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação, com um mínimo de um 

quarto de sócios e, em seguida, com qualquer número, salvo quando os Estatutos exigem, 

expressamente, maior “quorum”. 
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Art. 34º As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas pelo Presidente, e as Extraordiárias 

pelo mesmo, pelo Conselho Fiscal ou por, no mínimo, um quinto de sócios. 

 

Parágrafo Único. As convocações serão feitas através de edital publicado por duas vezes no 

jornal de maior circulação de Bento Gonçalves, sendo a primeira, no mínimo, oito dias antes da data 

marcada para a reunião. 

 

Art. 35º A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos primeiros quatro meses de cada ano, 

para tomar conhecimento e deliberar sobre o relatório dos negócios sociais apresentado pela Diretoria, 

com parecer do Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO V 

 

Do Patrimônio Social 

 

Art. 36º O patrimônio social será constituído pelas contribuições dos sócios, por quaisquer bens 

que o Clube venha adquirir ou receber em doação. 

 

Parágrafo Único. Para alienação de bens imóveis e constituição de qualquer ônus sobre os 

mesmos, será necessário prévio parecer do Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Da Dissolução e Liquidação 

 

Art. 37º A dissolução da sociedade operar-se-á mediante deliberação de, no mínimo, dois terços 

da totalidade dos sócios-proprietários, para isto convocadas em Assembléia Geral Extraordinária. 

 

Parágrafo Único. A Assembléia Geral que deliberar a dissolução da sociedade, elegerá uma 

comissão para promover a liquidação, tendo o acervo social a destinação que essa Assembléia 

determinar. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 38º A sociedade terá um Regimento Interno elaborado por comissão especial designada pela 

Diretoria e submetida à aprovação desta. 

 

Parágrafo Único. A Diretoria poderá baixar normas, resoluções e avisos sobre assuntos inerentes 

às atividades sociais. 

 

Art. 39º Os Estatutos Sociais poderão ser reformados, inclusive quanto à forma de administração, 

mediante aprovação de dois terços da totalidade dos sócios. 

 

Art. 40º O Conselho Fiscal de 7 (sete) membros será escolhido pela Diretoria dentre os sócios e 

decidirá sobre a exclusão de associados e sobre assuntos que fugirem à alçada dos Diretores. 

 

Art. 41º Os membros do Conselho Especial indicação o seu Presidente, que dará o voto de 

desempate. 



                                                                       ESTATUTOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 PÁGINA 6 DE 7                                                                                                BENTO GONÇALVES COUNTRY CLUB 

 Art. 42º O sócios submetido ao Conselho Especial terá o direto de vetar até 3 (três) nomes dos 

indicados para constituí-lo. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Das Disposições Transitórias 

 

Art. 43º Deverá o Clube, inicialmente providenciar a instalação de uma sede social localizada no 

município de Bento Gonçalves, destinada a recreação dos sócios, lançando para tal fim, títulos 

patrimoniais de sócios-proprietários, subscritos de acordo com as normas baixadas pela diretoria. 

 

Art. 44º A Diretoria do Clube, cujo mandato será de dois anos, fica assim constituída: 

Presidente: Dr. Jayme Gudde 

1º Vice-Presidente: Carlos Reno Dreher 

2º Vice-Presidente: Antônio Faggion 

1º Secretário: Clóvis Jacobi 

2º Secretário: Ulysses Roman Ros 

1º Tesoureiro: Wannius Michelin 

2º Tesoureiro: Natalício Tramontini 

Diretor Social: Edgar Nunes 

Diretor Esportivo: Waldir Cislaghi 

 

Art. 45º O primeiro Conselho Fiscal, composto de três (3) membros efetivos e três (3) suplentes, 

fica assim constituído: 

Membros Efetivos: 

Orestes Tregnago 

Loreno Michelin 

Emyr Farina 

Membros Suplentes: 

Rolando Gudde 

Beddu Koff 

David Brusque 

 

A Sociedade foi Registrada sob o nº 95, às folhas 79 e 80 do livro próprio no Cartório competente, 

em 17/03/1964. 

 

Ata de Constituição, em 04/12/1963. 
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DIRETORIA ATUAL DO BENTO GONÇALVES COUNTRY CLUB 

 

Presidente: Roberto Tomasini 

1º Vice-Presidente: Clóvis Capitânio 

2º Vice-Presidente: Rafael Forni 

1º Secretário: Paulo Bortoletti 

2º Secretário: Rafael Orso 

1º Tesoureiro: Rogério Giacomelli 

2º Tesoureiro: Juliano Barretti 

Diretor Social: Edmar Biazus (Não faz mais parte da sociedade) 

Diretor Esportivo: Alexandre Kolling 

 


