
REPÚBLICA TIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF
COMARCA DE NÃO ME TOQUE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JI]RÍDICAS

CERTIDAO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo nesta Serventia o livro
A-3 de Registro Civil das Pessoas Juridicas desta cidade de Victor Graeff/RS, à folha 145V, sob no 89, em
data de 1" de março de 2018, encontra-se registrada a ATA DE RERRATIFICAÇÃO DE DIRETORIÂS,
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, cujo teor é o seguinte:
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ATA r' 03t2018

Ao3 úills c um diâs, do Eês de jan€iro, do aÀo dc dois Dil ê dczoito, às dczlito borss,
l€lmirâE-sc em priúairâ convocâsão, os associados da ÁSSOCIAÇÃO
I,NÍVERSTTÁEA DOS ESTIJDATES D8 TIO HUOO-RS, ctn §Uâ S'dê, NÂ RÜâ RiO

de Jâaúo, Do 130, üa cidâde de Tio Hugo-RS, plesentes os associados, iaÊa-assi:rados,

atêndcndo a coÀvooaçlo constante dos seguitrles tcrmos: "EDITAL DE
coNvocÂÇÀo DE ASSEMBLELA, GEML. Djonêran OrâmâI Morcira, nâ
qualidadc dc prcsidenlc da ÂssoclAÇÁO UNn'ERSITÁRIA Dos ESTUDATES DE
no HUGO-RS (AUETID, no üso de süri âtsibuiçôêr êstátuttuiás, coôvoc6 os

associados paÉ â qss@blcir güal, quc sc Íaalizará €d dara da 3l dêjEneiio dc 2018, à
dêzoito horâs, Da Rus Vcüezuela, no 285, Baino Proglesso, !a cidâde de Tio Ilugo-RS,
cotn a preseuçâ que !.pGsatrtê, no míaiBo, dois tergos (r3) dos associados com diÍeito
e voto ê êd segutrds coDvocação, 30 (tshta) ei[utôs âpós, coú o raasno Eúme&

elniÍoo dc pÍêsÉoÍ..s, coE a scguiDtc Oldcll dá Dia: a) RêrÉtificúI e coÀvalidir os atos

âDt riorcs d. clciçnêe da Dirêrdiâs à ássociação; b) DLcussão e aprovaçlo dâ

Alierâção c CoEsolidârão do Estatuto Sociâl da As§ociaçâo: c) EleiÉo ô posse da

diÍêtoriâ . cons€lho 6scal. Tio HugolR§, 03 de janei& d. 2018. (assiÍâ) DjoDatan

OEô!íâI MoÍeirâ - PrasideDte". DaDdo idcio, o presidctrtê saudoü os prcsaltas, êrÍ
seguida solicitou quc o sêcrctário .fêtuassc a leituÍâ do Edilrl de CoÀvocârão. O
PrêsidcEt caclâr.c.u â fúÂlidsde dâ Asrcroblci4 a qu.al lc5lizou-se, priEeirâD€Ele,

para rcnat'úcar e coov'alitlar as eleiçôes dc diuorias quc atuaram Da Associârão, Íro

peíodo de 2001, aao dê sua ftndação, até 2017, sêndo que a mesm! lnaDleve

cootinúdâde e rcFesdtâtividâdê, estaEdo dc acordo com o Estatuto Sooisl c a

tcgistaÇâo vigênÉ, rcslizaado Àssembleias otrde foram el.itês as dir€torias, cor:forme

ÂTA 01, perlodo 20032005; DIRETORIA: kesidente: Jâqucline BaumgEÍdt; vice
Prcsid(o&: Clâüdirúr Mârlúdo; Sêc!€táài Fabiaac hhq Vicc Sccr.l&it: Jocclia

Ilofst attcr; TesourciÍo: Clüdi Machâdo C\nhá; Vicç Tcsourçiro: Marilcoc Rabcr.

AIA 04, p.ríodo 20052007; DIRETORIA: PresideDte: Nádia Francieü Rocsí.Í; Vicc
hesid6lr: Alêssandlo Cimârost! Sccrelária: Alice dc FatiÍna vieiE Vicc SÊcEtiÍiar
Fralcioli Dochri.Dgi T.§ourciB: Vâlduzê Vollmer; vic. TcsouÍlirê: Silvane TcicbrDam.
ÁTA 08, pdíodo 20072008; DIRETORIÀ: Presidmtr: Douglas GiâÍêt; vice
Presideoi.: !úsoio IGÍDi SecrerÁda: Eloiza hütr; vicê §êcrctária: Douglas Batista:
Tesourirc: Alessadro Cioaro«i; Vicr T?soEeiro: Altaü ElickcÍ. ATA 010, perlodo

20082010; DIRETORIAT PrEsidfll€: Di.go CiEÂrostii Vicr Pr*idente: Âdri'tlo Lod
da Silv4 s€cretária: Marsiâoe vieim; Vie Secretária: Gtác, Elizâhti Müller;
TesouÍcilo: Evsnd& Olivlita; Vir. TrsourciÍo: Daltro Vargrs. ATA 012, período
2010/201q DIRETORIA: kêsidcale: vic.Dtc Müll; Vice PrêsidcÍrtq Sbaiaa. Backcs;
Sco.tá.i!: Miócli Lisúgda K.Ín; Yicr Srq€táda: Nitvâlr dâ Silvr; TêsouÍrirâ:
Taina.a Gatricl; vi@ T.soüEiro: F/uaido Râb€r. ÂTA 016, pcÍíodo 20102011;
DIRETORIA: Presidcnt: Shaianc Back s; Vic! Presidentc: Tainara Gâbdcl; Sc.1clária:
Nilvaoe da Silva; Tesourcirc: Eduardo Rabêt; Vicc TêsoüÍcirâr Micheü LisaDgela KerÍL
ÀTA 019, período 2011,2012; DIRETORIA: Presidenl.: Càinê Mâchado: Vice
PtEsidcntê: Douglss Batista; Secrctiria: Anô dos S&rlos; Vicc Secrúáris: Pâmcla
Borgcq TcsouEüa: Marcia VicirE Vic. Tcadulirã- Alina Fúias ÀTÂ (n0, pcríodo
2012n012; DIRETORIA: PrcsideDtc: Estcla c€dtilha Pissolatto; Vicê Pr.sidcDte:
Viüalc Lima; Scct.tâio: Fabricio Cârvalho; Tesowetar Fabiarc Surkamp; Vic€
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continuagão da folha anterior, AV-l/Registro no g9

Tesoureiro: Anderson Marcel Alflen. ATA 022, ptíodo 2012t2014; DIRETORIA;
Presidente: Daniel Bruinsma; Vice Plesid€nte: Gabriela Feyh Markus; Secreúria:
Tainara C:.abdel; Viçç Sccretiârio: Felipc Albcraaz C&valho; Tesourirc: Aadcrson
Marcel Alflen; Vice Tesoureiro; Felipe Elicker. ATA 02S, yáodo 2014Ds14;
DIRETORIA: PÍ€sideútê: Daniel Bruiasoal Vice prcsidcnts: Gabriela Feyh Markus;
Secretária: Bruna Focking; Vice §ecretiírio: Felipe Albonaz Cawalho; Tesoureiro:
Alysson Mülle6 Vice Tesoureiro: Feü1n Elicker. ATA 027, período ?0142015;
DIRETORIA Prcsidcotc: Mütim Kem; Vicc Presideote: Taipsoo Bac! Sccrctária:
Bnma Focking Vice Sccretáda: Renata Miiller; Tesor.reira: Miriã de R3oos Ritter;
Vice Tesoureira: Letiqia GÍoss. ÀTA 032, pricfro 201512011; DIRETORLA:
Prcsi<hatp: Msnim Kern; Vice Presidenrc: Ítalo Rabiolli; Secretário: William Rcginaio
JorgêDs€Di Vice Secreúrio: Adriano Ghioü; Te.soueira: Monithcti Worst BettiE: Vicé
Tçsorreire Tassime Gois Winter. ATA 03d perlodo 2017D-017i DIRBTORLA:
Presideale: Daniel B insma; Vice Prcsideate: Ítao nabioltl Sccretário: Djonatan
Otramar Moreirq Vice Seüetário: Adriano Ghioth; Tesoureiro: Lucas Adriano
Buinsma;. Vice Tesoureira: Tassiane Gois Winler. ATA 036, periodo 2017/2017;
DIRSTORIA: Presidentc: Daniel Bruinsma; Vice PÍesideúe: Ítalo RabioUi; secretálio:
Djonatan Otamar Môreira; Vice Secretário: Adriano Ghioth; Tesoureiro: Lucas
Adriano BuismE Vicc Tesoureira: Miriã de Ramos Ritto. ATA 037,
DIRETORIA: Presiderite, Djonatan OsamaÍ Moreir4 brasileiro, solteiro, portador do
CPF n' 032.600.450-58, estudâate, residçnte c domiciüado na Linha Graeff, BR 386
Km 214, iaterior do municÍpio de Tio Hugo, Vice-PÍesidenlc: Elton Clair dos Saatos,

brasileiro, solteiÍo, estudante, portador do CPF n" 017.985.850-57, residente e
domiciliado na Ru Leoael Morla Brizolá, no 193, Baino Sippel, mrmiclpio de Tio
Hugo-RS; Secretária: Tatieli Bledov, brasileira, estudante, portadora do CPF r'
031.757.E50-26 resideltc c domiciliada na Rua Júlio dos Sanlos, n' 385, Bsirro CcDho,
localizado no municÍpio de Ernestins-Rs; Vice-§ecÍçúrio: Wiüiam RÊginato JorgcoseÀ
brasileiro, solÍeiro, solteilo, portador do CPF D" 022,352.410-77, Íesidente e

domiciliado ao Baino Progresso, ín, Tio Hugo.RS; Tesourciro: Miriã de Bâllos Rittêr,
€studante, solteir4 brasileir4 portadora do CPF n" 033.509.360-40, rcsidÊnte e .1
domiciliada na Linha Graeff, interior de Tio Hugo; Vice-Tesourcim: LBcâs Adriano
Bruinsma, bÍasileiro, solteiÍo, estudante, portador do CPF n' 025,297.730-09, resideúe
e domioiliado na Rua Búia, n" 098, Bairro Progresso, localizado no Município de Tio.

Hugo.R§. Após o presidonê esclarcceu, quc a Assembleia tanHm tcm a finalidade de

consolidar e alterar o Estatuto Social da euüdade de acordo com as aormas legais

ügentes. únediatamente, passou-se a leitura de uEâ pmÍ,ostâ de EstahÍo, cujo teor é o

SCgUiNtC: .PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAçÃO DO ESTATUTO
SOCIAL DA A§SOCIAçÃO TINIYERSITÁRIÁ DOS ESTUDAIITES DE TIO
HUGO "AUETII" CÂPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E
DI'RAçÂO AIt. 1' . A AS§OCIAçÃO INIVERSITÁRI,A DOS ESTUTANTE§ DE

TIO HUGO, simplesnrcoic dcnominada de AIJETIL é ums associsção civil, scm ffn.
lucrativos, que se Íegerá pelo prcsente estahÍo e pela legislagll,o espêcÍfica AÍt 2' - A
sede da associação scrâ qa Rua Pcmambuco, n" lE9, Bairm Rabcllo, ra citMe de Tio
Hugo-R§. Aú 3" - A Associaçâo terâ como fiaalidadc, htrgrar os estudant s

uiversitários dos municípios; fazer-se ÍepreseútÀ diaDte dos óÍgãos ofciais;
ÍeivindicaÍ as melhores condiçôes de hansporte aos aisociados, e rsivindicar toda e

qualqucr melhoria dc condiçôes crn todos os aspectos aos a$osiâôs- Aí. 4" - A

continua na próxima folha



continuação da folha anterior, AV- l/Registro n 89

duração da associação é por prazo indererminado. CAPÍTULO U DO§
ASSOCIADO§ Sc+áo I CATEGORIÂ§ DE ASSOCIADOS Aí. 5'- são
considerados associados todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem admitidos
como taiq Eediaote o preenúimenlo de formuliírio próprio, e que sejarn aprovados pela
Diretoía da associação, e manteúam em üa suas contribuições mer»ais estipuladas
pela assernbleia getal e quo rrtânteúâm fiêl obediência ê este estâtuto e deliberações da
associâção. Art. 6'- Os Associados destâ Associaçtu distibuem-se nas seguinles
catcgorias: I - Sócio Universitário: são aqueles que Aequentam curso numa instituição
de nível superior de ensino; II - Sócio Contribuinte: são todos aqueles qu€ fiequentam
rrrnr instituição de ensino e utili,âm o transporte fomecido pela AUETH. Art. 7" - Terão
dirciio a voto nas Assembleias os associados, de ambas as categorias, d€sde quc não
inadimplentes com as mensalidades. AÍt 8" - Os associados con direito a voto Dão

poderão votaÍ por procuragão, passada individual ou coletivamente a uo dos demais
associados com direito a voto. AÍt. 9o - Os membros da associação uão respondcm
subsidiariamente pelas obrigações sociais. Art. l0 - Os custos gerados pela fahi de

transpoÍte por culpa da Associação serão ressarcidos ao Asociado, via desconto
proporcional na respectiva mensalidade. Seção II COIIDIÇÓDS fml anlffsSÃO,
PERMÂNÊNCIA E REÁDMISSÃO NO QUADRO SoCIAL AÍ. 11 . São

condigõos para ser admitido e peÍmânecer na associação: I - Gozar do bom conceito e

ter boa conduta social; tr - Exercer aúüdadss lícitas; III - Não ter sido eliminado dc
outras sociedades ou associações por justa causa; IV - Assumü e respeitar o
compromisso das relações sociais e obed€ceÍ as leis, os regulamentos e as autoridades

da Associação; V - Estar devidamenê matricúado em Instituiçâo d€ Ensino. Art. 12 - A
readnissão de associado procrssar-§e-á ffrs mesmâs condiçôes da admissão, salvo em

casos excepcionais, que serã.o julgados pela diretoda. Seção IÍI PENALIDADES e

EXCLUSÁO DO QUADRO SOCIAL AÍt 13 - Por infragâo uo disposto nestE estatuto

ou nos regulamentos, o associado pode:rá serpuddo com psna de advertênciq mult4
suspeirsão de até um ano, ou exclusão do quadro social. ArL 14 - A pena de advertência

será aplicada pelo presidente ou pela diretoria, ao associado que a juízo destes órgãos,

tenha incorrido em falta leve, devendo ser comrmicado ofioiaLnente aos infratores, pela

presidência para aprcsonlarem defesa nos terÍros destc estatuto; Art, 15 - A pena de

multa seftí aplicada com efeito de indenização, por dano causado a Associação, aÉs ser

apurada a falt4 poderá ser exercido o direito de defesa pelo pretenso infiator; PaÍágrafo
rhico: Avaliado o prejuízo a múa será impôsta pela diretoria Árt. 16 - A pena de

suspensão será aplicada: I - pelo pÍesideotg em caso de falta grave, podendo a
suspensão s€r de até tillla diâs; II - pela diretoria" de sessenta dias a uu ano, e, em caso

de reincidência em falta já punid4 or1 em caso de falta considerada de suma graüdade;

Parágrafo único: O presiderte poderá suspender os direitos dos associadôs, pelo tempo

necessâio a apuração da falta: Aí. 17 - A pena de exclusão do quadro social só é

admissível havendo justa caus4 assim recoúecida em procedimanto que tenha
assegurado direito de dcfesa e de rccurso. AÍ. 18 - O direíto de defesa podErá ser

exercido por qualquer associado ao prazo de 05 (cinco) dias do recebimento do oÍicio
que lhe atibui qualquoÍ ato passível de punição pelas penalidades ihpostas neste

E§aluto, devendo a mesma s€t dirigida à diretoria, que terá igualmente o prazo de 05
(cinco) dias exarar decisão fundamentad4 da qual será dada ciência ao associado

infrator. An. 19 - Quando hower aplicação de penalidade, o associado infiator poderá

aprcsentar recurso escdto a Assembleia Gcral, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que

continua na pÍóxima folha
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durante a Assembleia o mesmo êÉ direito de defesa oral pelo prazo de t5 (quinze)
miautos. ÁÍt. 20 - Da decisão da Âssembleia GeÍal não cJerá recurso. C.c,piiULó
III DIREITOS E OBRIGÁçÕES DOS AS§OCIADOS AÍ. 21 . São dircitos dos
associados: I - Tomar parte da Assembleia Geral; I - propor, discúir, votâr e set
votado; III - Nenhum assooiado poderá ser impedido de exerc€r direiro ou imçáo que
lhe teola sido legitimamcate conferido, a nâo scr em casos e pela fomra previstos oa lei
c no estatuto; AÉ 22 - Constihrem obrigaÉes dos associados: I - Concorrer para que a
Associação realize suas finalidades; II - Obedecer âs disposições estatutáÍias dos
regüamentos é delib€ragõcs tomadas para a sua execuçâo; III - Acatar as delibcrações e
resoluç6es do presideate e da diêtoria, seú prejuízo dos recursos preüstos nestg
estatuto; Paúgido único: Os membros e associados dâ associação não respondem
subsidiaiiamente p€las obrigações da associação. Art. 23 - Neúum assoôiado podeú
ser impedido de exercer direito ou f:ngâo que lhe teoha sido legitimamente çonferidq a
não ser tlos casos e pcla forma geristos na lei ou no estafiÍo. CÂPÍTITLO rv
ónCÃOS SOCIÀIS Arr. 24 - São órgãos da Associação: a Assembleia Gcral; a

diretoria; e, o conselho fiscal; nâo ssndo, o prcsente estafuto, refonnável Ãeste tocalte.
§eç[o I A§§EMBLEÍA GERAL Art.25 - A asscmbleia geral é o órgão soberaao da
Associação, e será constituída por todos os membros da sociedade, que colstem como
associados e estejam no gozo de seus direitqs sociais. Art. 26 - A assembleia geral se

reunirá: I - Ordinariamente de ano em ano, no mês de janeiro, para elegeÍ a DiÍetoris,
aprovar âs suas contâs mediante mâioria âbsolutâ dos votos dos Ássôciados presentes,

eleger os membros do Corselho Fiscal. II - ExtraoÍdinariament!, scmprc qu€ os

interess€s da associação exigirem o pÍonunciamento dos associados e para os fins
previstos por lei, e, ms seguiates casos: reforma dos estahÍos; eleição dâ nova diÍctori4
por reuúrcia de um membro da Dirçtoria ou do Conselho Fiscal em exercício. Art. 27 -
As asscmbleias seÍão convocadas pelo prcsidenê ou pclo conselho 6scal, qom

aateirdência mínima de quinze diâs, podendo também ser convooadas por 1/5 (uí
quiato) dos associados; Arr 28 - As assemblciâs gerâis serão dirigidas pelo Presidente

da associação, ou se úo por ele, poÍ ün dos associados eleitos pela própria assemblei4

quê conüdará um ou dois dos associados para serviÍ de secrtário, na cômposição da

mesa que dirigiú os trabalhos da âssembleia. /.Jt.29 - A cotrvocasão dos órgâos

deliberaüvos far-se-á semple qu6 necessário promover a re§oluçâo de ternas financeiros

s administrativos, entre butros, garantido a 1/5 (un quinto) dos associados o direito de

promovê-la. Seção tr ELEIÇÕES AÉ. 30 - As eleições da diretoria oconerão

bienalmente, nos seguintes termos: § l' '- O $azn pâra apresentação das chapas a

concorrer a diretoria seÍá de setenta e duas horas antes da assembleia g-eral; § 2" - As

chapas serão apresentadas ao secretário, em duas vias, Íomando pâra identificação o

número de ordem de seu recebimento; § 3ô - O presidente toraara público, no prazo de

vinG e qu8tro holas, contadas de sua apresentação, dêPois de âÍalisado a elegibilidade

dos seus integlantes; § 4" - Os candidatos idegíveis deverão ser substituídos uo prazo

de vinto c quatro horas; § 5o - §omente serão âdmitidâ§ o regisho das chapas que

contiveÍeÍn tantos cândidatos quantas lorem 8s vâga§ a pteencher; § 6" - A eleiçáo se

pÍocessará por meio de cedula única, que conterá apenas a indicação ilo número de

registro das chapas; Art. 31 - O presidente da Associaç{o ou seu subsütuto legai, abrir:á

os.tabalhos da assç4bleia genl e os didgiÉ AÍL 32 ' O diÍeito a voto §erá o(eÍ€ido

pessôalmeote. AÍl 33 - Se úo houverem apres€ntaçâo de chapas a concorÍer a

dirÉtoria a eteiçâo será feita por aolamação, e o associado que fm eleito náo Poderá

continua na próxima folha



Íêcusar o oaÍgo, §e Dão estivcÍ p,resentc Da eleição, salvo ju§to motivo' seção Itr
ôoncffÊxiie pxCf,usWA ÀÍ. 34 ' Compete privativanentê à a§sembleia geral:

I - Destituir os administradores; tr - AltqaÍ o e§tatuto. Paúgrafo único, Paa as

delibeÍações a que se refereÉ os inoisos I € II destc artigo é exigido deliberaqão da

assembleia geral, especialmente convocada para essc fim, com antecedência mínima de

15 dias e com qúrum mínimo 73 (dois terços) dos a§sociados, dcvendo obteÍ taribém

votos favoráveis de, no mÍaimo, 2/3 (dois teÍgos) dos sócios prÊ§etrtes, apücaodo-se o

mesmo no caso de clestituição da diretoria ou qualquer de seus membros' Seção ÍV
DIRETORIA Aú 35 - A A§§ociação será administa<la poÍ uoa dfuetori4 que nâo

percebetá remuneração pelos seus serviços, composta de: I - Presidentc, II - Vice-

presidente, III - Primeiro tesoureiro, IV - Seguado tesoueiro, V ' Primeiro secreútio,

Vf - ScgunOo secrctário. Parágrafo Único: Todos os membros da diretoda scrão eleitos

pela assembleia geml . Ara.36 ' As decisões da diretoria serão tomadas por maioria de

votos. Parágrafo único: em caso de empate prevaleceÍá o voto.do presidente; Art' 3l -
Vagando o cargo de presidcflte, assumirá o üco-presidente; Art. 38 - Em caso de

renúncia ou exoncràçâo o presidente e demais membros da dirotoria, devc!ão Prestar

c.ntas ao conselho fiscal, no prazo de dez dias; Art. 39 - O mâídâto da diretoria será de

dois aaos, podendo ser reeleitâ. Art. 40 - Compete à dir€toria: I - admhistrar a

Associagão àentro da esfera das atribúções deste estatuto; II - resolver sobre adniissões,

demissões ou readmissões de sócios; III - propor a teforma do estâtutol IV - elaboÍar os

Íegulamertos e os regimeDtos internos da Associação; V - criar os dePartãhentos que

julgucm necessários. ArL 4l - Compete ao presidehte: I - reprosentar a Associação ativa

e passivamente, judicial e extajudicialmente; II - exercer a diÍeção dos negócios da

Associaçao, fazádo cumprir suas delibdações e as disposições deste ê§tatulo; III -

convocar assembleias e a diretori4 Iv - propor a diretoria o orçanento anual e autorizar

á execução; V - assinar, atas, oheques, juntam€nte com o tesoureiro' AÍt' 42 ' Competc

ao vice-presidente: I - exeÍcet as firnçôcs que the forem atribuÍdas pelo prcsidente; II -

substituir o presidente. em surs falta§ e/ou imPedimeutos. AÍ.43 - ComP€t€ ao

tesoueiro: ! - realizar cobranças, pagamentos, retirar extratos bancários, assinar,

juntahente com o presidente, cheques; II - fazer escrituraç& contr4bil; H - elaborar

balancctes e a dernoDstrâção db resultado- e das origens e apücações dos recursos. Aí.
44 - Compete ao secretário: I -. lavrar atas das. assembleias e das reuniões da dirctoria; tr
- redigir e responder oorrespondêngias da Associagão; Seçâo V CONSELHO flSCA!
AÍt. 45 - O conselho fisoal, eleito juntâÍnente com â dirctoria dâ Associagão, selá

composto de seis membros escolhidos €nte os associados ou não, sendo tês titularos e

tlês suplentes. Art.46 - Compete ao conselho Íiscal: I - seruir de frgão consultivo 4o

presidente da Associação ern matéria furanceira lega.l; II - examinar livros caix4

documentos e ba.lancetes e cmitir pareccres; III ' apresentar na assembleia geral os

balancetes e as cortas; [V - convocar assembleia geral pala fins de avaliar

irregularidades na aplicação das receitas da Associaçâo. Parágrafo úrico: Caso o
conselho fiscal âcar reduzido I um terço de seus membros, dcveú haver nova eleição

lmra preencha as lagas:' Afi, 47 - Os membros do conselho fiscal, associado ou não,

desempàharao as suas ftnções e atribuições, sem remuncmção. cAPfflrLO V
FÔNTES DE RECURSOS Arl 48 - As fontes dc recursos da Associação são os

seguintes: I - Doações, subvenções sociais de órgâos estaduais, municipais e federais,

legados, valores arrecadados entre seus associados e através de promôções organizados

com fi:ralidade de angariar fimdos; II - Mensalidade a seÍ paga pelos associados;

continuação da folha anterior, AV-l/Registro n" 89
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CAPITULO vI DO EXf,RCÍCIO §OCIÂL AIt. 49 - O exercício social rcrá dürâção
dc um aq terminaado cm 15 dcjaaeiro dc cada aao. Arr 50 - No fm dc cada exercício
soaial, a Diretora âá claborar, co4 basc na escritruação çontábil da assooiação, um
balanço patrimonial e a demonsfagâo do resultado do exercicio e uma demonstração as
origens e aplicagôes dos recursos. CAPÍTULO VII DO PAIRIMôMO AÍL 5l - O
patinôúiô social será cousituído, das contn'buiçôcs dos s'eus sócios, doações,
subvenções e legados. Art.52 - A alienação, hipotec4 perhor ou venda ou ttocâ dos
bens pakimoniais da associâção somente poderá ser decidida por aprovação da maioria
absoluta da assemblEia geral extraordinári4 convocada especiscamente pa!'a tal 6rh.
CAPfn Lo vIU LIQUIDAÇÃo E EXTINÇÃO art. si - e associaçao podcú s€r
extiata por deübcração da maioria dqs associados, eD qulquêr tcItpo, desde que seja
coúvocâda uma assembleia geral extraordináÍia para tal fim. AÍ. 54 - A associação
ambém poderá ser extinta por determinação legal. Aí. 55 - No caso de exti.ngão,
competirá à assembleia gcral extraordiarária estabeleccr o modo de üquidagão e nomear
ó liqüdatrle e o CoDselho Fiscal que devcm'ârncionar duraote o perÍo<to de liqüdaçâo.
ArL 56 - Extiata a associagão sel§ bens scrão destiaartos a "'n" instituição cong€ncre,
C§TN,LO D( DI§POSIçÔES GERAI§ E TRÁN§ITÓRIÁS .Aí. 57 . Â
Associação irá fomecer aos órgãos que a auxiliam firanceiÍamente, mensalmente,

relatório de quantos associados existem na AUETH; quartos dias utilizam tanspoÍe e

qual iostituição de ensino âequontaÍn; assim como o valor pago pcla mensalidade de

cada sócio; a razão social, o número do CPF, o contato teleÍônico c o local dc domicÍlio
de cada Associado: ambém serão injfoÍmados os custos gorados c pagos à emprcsa qur
rcaliza o transporto afavés dê cxtatos bamário§; os pagamcntos avulsos dos

associados, os quais necessitam ser efeb:ados mediaate reciho conferido por qualquer

nanbro da §sogiaçao, urnbén scÍão itrfoÍnados. Aí. 58 - As infornaçõcs rcfcridas

no útigo an. ieÍio( s€Íão claborâdâs pelo SccÍetúÍio e himeim. Se6eÉrio. Púágr8fo
úaico - §or{ disponibilizada uma cópia, mensalnrslte, drs informâ§ôcs refercntcs ao

artigo antcrior nos veÍculos de transportes, contratados pela ÀUETII Arr 59 . Qualquer
modalidadc de subsídio, valor ou auxílio fomccido aos âssociâdo§ devsm ser

comunicados, ahaves de assembleia instituída para tal fim, com antecedência mínima dç

cioco dias, sob pena de inconer em falta grave o responsáYel, as§im cono o dever de

rcssarch htcgralmcntc os valores, audlios ou §ubsÍdios dispcrdiatos. Art. 60 - O valor

das mcarsalidades setá proporcioaal ag Àúmero dç dias viajados' Art. 61 - A
Íêspons&bilidade dos EcmbÍos da Diretoriâ e Con§êlho Fi§cal não sêrá solidádâ no caso

de desconsideraçâo tla personalidade juridica- Aí 62 - É obrigatório que qualquer

úembro da Diretoria e Conselho Fiscal estejâ utilizando o tarsporte' caso contsário,

será destituido do cargo e será reâlizada umâ A§sembleia Exhaordiaária para eleger um

oovo ocupantc de scu cago. Aí 63 - Os velculos conÍatados para rcalizar os

tansportes dos Associados terão, obrigatoriamente, cotrdições de sogurança e qualidade

similar aos demais meios dc tarspoíês das associações dos muaicípios vizbhog sob

pena dÕ Íescisão contratual e destituiçâo do oçupante do cargo: Presidelte da DiretoÍia

A" lUefff. AÍL 64 - Incumba ao Prc§idctrtt e Vice'Prcsidcotê, obÍi8Úoriam€'ltc,

mtificaÍ, os óÍgãos dc aânsito t€spo!§ávci§ PclÂ fi§calizalão do rÍaospoÍc uoiv€r§itáio'

caso alguma Associação ou cmpresa d€ outo município csteja :ealizaodo o tralspoÍte

dos universitários e estudantes de Tio Hugo sem autoÍiz2ção confeÍidâ pelos órgãos

federais e esta<tuais. Art. 65 - A nofúcação, reÊriü no aíigo aaterior, senâ expedid4

via câÍta registradq a cada duas semanâs, no caso de úo resPosta dos dePartamentos

1

continus na próxima folha



continuação da folha anterior, AV- l/Registro n 89

rcsponsrfueis pela fiscalizaÉo do transporte uriversitário. Art 66 - Os casos omissos
deste es&úuto serão resolvidos por maioria dos associados em Assembleia Geral. Art. 67

- Nas omissões, este Estatuto será istêÍpÍehdo conforBe os principios atinentes à
Constituição Federal e conforme a Lei no 10.406, de l0 dc janeim de 2002 (Código
Civil de 2002). AÍl 68 - Fica êleito o Foro da Comarca de Não Me Toque - RS, para
dfuimiÍeE qualquer dúvida e ação fiInialllêntsda nestê estalÍo. Aí. 69 - Fica eleito o
Foro da Comarsa de Não Me Toque - RS, para dirimirem qualquer dúúda e ação
fundamcntacla neste estatuto". Finda a leitu4 o. Presidente submeteu-o, artigo por
anigo, à apreciação e discussão e, em seguid4 à sua votação, tendo o mesmo sido
aprovado por 'iqnimidade e sem emeqdas ou modifrcações. Ap6s a aprovação e
consoüclação do Eiíâtuto Social, procedeu-se, então, à eleição da Diretoria e do
Corsclho Fiscal, para o pcÍíodo de gesülo do ano de 2018 e 2019, e, que após a votaçâo;
ficou assim constituida: DIRETORIA: Presidente: Djonatân Otâmar Moteir4
brasileiÍq soltoiro, maior, êstudante, portador da carteira de idenüdade RG n"
91tt807831 SSP, e, irucrito no CPF no 032.600.450-58, residente e domiciliado em
Liúa Graetr, ounicípio de-Tio Hugo/R§; Vice-Presidente: Elton Clair dos Santos,
b,rasileiro, solleiro, maior, estudalte, portador da carteira dc idcntidade RG no

9111807831 SSP, e, inscrito no CPF no 017.985.850-57, residente e domiciliado na Rua
Leonel Moura Búol4 no 193, Bairro Sippel, na cidade de Tio Hugo-RS; Primeira
Tcsoureira: Miriã de Ra.sros Ritter, estudante, solteira, maior, brasileira, portadora da
carteira de identidade RG n" 1118186764 SSP, e, inscrita no CPF n' 033.509.36040,
Íesidente e domiciliada em Lioha Graeff, munieÍpio de Tio Hugo; Scgundo Tesoureiro:
Lucas Adriano Bruinsna, brasileio, solteiro, maior, estudante, portador da caÍeira de
identidade RG no 81t2899946 SSP, e, inscrito no CPF n" A5.297J30-09, Íesidente o

<iomiciüado na Rua Bahia, n" 098, Baino Progresso, localizado no Município de Tio
Hugo-RS; Primeira Secrerária: Talieli Bledon brasileira, solteir4 maior, estudarte,
poradora da carteira de identidade RG n'31143ó9204 SSP, ê, inscrita no CPF no

031.757.850-26, residente e domiciliada na Rua Julio dos Santos, no 385, Baino Centro,
na cidade de Emestina,iRs; Seglndo Secretário: William Reginato Jorgensen, brasileiro,
sôlteiro, maior, cstudant€, portador da carteira de identidade RG no 2100110648-SSP, e,
ihscrito no CPF n' 022.352.410-77,rcsídente e domiciliado no Bairro Progresso, s/n, na

cidade de Tio Hugo-R§. Compõe o Conselho Fiscal, memhos TitulaÍes: Dionâta

Miranda da Silvq brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador da carteira de
identidade RG n" 1100110541 SSP, e, iiscíto no CPF n 036.310.540-92, Íesidenre e
dooiciliada na RST 153 Km32, no município de Tio gugo/RS; Lucas Rangel de Góes,
brasileiro, solteiro, maior, estudante; portador da caÍefua de idenüdade RG n"
2123626265 SSP, e, inscÍito no CPF n§ 029.615.170-01, residente e domiciliado na BR
386, Krn 212, municÍpio de Tio Hugo/RS; e, Natália Kerber, brasileira" solteir4 maior,
estudanúe, poÍtadora da caÍteiB de idenridade RC n" 7120098475 SSP, e, inscrita no
CPF no 036.6,Í4.99G77, Í€sidêute e domiciliada na BR 386, krn 212, Baino Progresso,
município de Tio Hugo-R§; Menbros §uplentes: Lucás Guilhçrúc AlÍleu, brasileiro,
sci!&iro, maior, estudantc, portsdo! da carteira de idenridade RG no 4110946193 SSP, e
iDscrito no CPF no 037.409.620-11, residente e domiciliado na BR 386, Km 212,
municÍpio de Tio Hugo/RS; Martim Kcm, brasileiro, solteiro, maior, estudante, poÍador
da carteira de identidade RG n'7110065344 SSP, e, insüito no CPF nô 030.879.890-29,
residente e domiciliado no Primeiro Distrito, do município de Tio Hugo-RS; c, Daaiel
Ramos, brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador da carteira de identidade RG no

p5
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8129499771 SSP, e, ilsçÍito no CPF n 041.322.240-08, Íesidônte c domicitiacla na Rua
Avelino Silvério ScbneideÍ, no 522, rn cidade de Tio HugolRS. O presidcote, após
apurados os eleitos, deu-lhes imediata posse, para suas âmções e atribuições quo sc
inicÍam aesta drra. Ficaodo livrc a pelavq c mmo ningún desejou usála, o Prrsideütt
suspadar a sessãq Pelo tcmpo ncces.drió para a lavratura da preseate 8ta, o que eu ffz,
como secÍetário, após rcâb€rta a sessão, a mesma foi lida e aprovada por uoariimidade.

Passada a Ordem do Dia, e cooo nada mais houvcsse a ra&t, o pÍesidentà agrad&€u â

ptrsêtrça de todos e €mcrÍou I sessão, da quâl foi lavnda â prcsente atq que segue

assinada pelo PÍesidente, por Adriano Marcelo Rambo, Advogado, pelos membros da

DiteloÍia' presentes.

-Ww
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PRIMEIRA ATTERAçÃO E CONSOUDAçÃO DO ESÍATT'TO SOCIAL DA ASSOCIAçÃO

U WERSTÍÁRIA DOS ESÍI'DAI{IES OE rIO HUGO'AUETH'

CAPfÍULO I
DENOMIMçÃO, SEDE, OBJEÍIVOS E DURAçÃO

Art 10 - A ASSOC]AçÃO UUVenSrrnnrn DOS ESTUTANTES DE TIO HUGO, simplesmente

denominada de AUETH, é uma associação civil, sem llns lucrdtivo6, que se regerií pelo

presente estatuto e pela leglslação esp€cífica.

ArL 20 - A sede da associação será na Rua Pemambuco, no 189, Baino Rabello, na cidade

de Íio Hugo-RS.

Art. 30 - A ÊssociaÉo terá omo finalidade, integrar os estrdantes universitários dos

municípios; fazeÊse representar diante dos órgãos oficiâis; reMndicâr as melhores condições

de tmnsporte aos associados, e Íeivindkar toda e qualquer melhoía de condkÉes eÍn todos

06 aspecb6 aos associados,

AIt. 40 - A duraÉo da associação é por prazo indetermlnado.

CAPÍTULo II
DOS ASSOCTADOS

Sêção I

, 

CATEGORIÂS DE ASSOCIADOS

AÍt 50 - 5ão consideradG associadoG bdo6 aqueles que, seín impedimentog legEis, bÍem

admitidos como tais, mediante o pÍeenchimênto de formulário póprio, e que sejam

aprc\rados pela Diretoria da a6sociação, ê mantenham em dia suas contribuiÉes mensais

eatipuladõ pela asseÍnbleh geral e que mantenham fiel obediêrda a este estahjto e

delibemÉes da associado.

AÊ. 60 - Os Açsociados destâ Associação distribuem-se nàs seguintq categorias:

I - gkjo Universitário: são âqueles que freguentam curso numa instihJi@ de nível sup€Jior

contimra na próxima folha
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II - Socio Conbibulnts sãô todos aqueles quê frêquenbm uma in*ihdéo de ênslno e

tdlinn o taÍseoÊe lbTcido eda AtJm{

&t 70 - TeÍão d,reito a vob nas Àss€rllbléas 06 assodadc, de ambag as câEgoÍlas. desde

que rÉo inadrndenEs @m as mensaldâdes.

AÍL 8o - Os assodàdc coín dlrejto â \rú não poderão \otar por procuração, pãssada

individi,Él ou coletivamente a um dos deÍnais associado6 cotfl diÍeito a voto.

AÊ 90 - o§ m€rnbÍ6 da associ@ não íêspond€m sl,lbsidarlamenE pda6 obíi$Ées
sociais.

AÍt 10 - Os cusbô gerôdos pda fôlE de E-ansporê por oJlpa ê Assocra6o serão

rcssaÍ€dos ao Ássociado, yla des@nb pmpoídoílal Íra Íespêctir/ã mensalidadê.

ssçIou
coNDrçõEs PARA ÂDMTSSÃO, pERritÂ ÊilCIA E READMTSSÃO NO qU^DnO soclAl

Art. 11 - São @ndi6es pan ser admfido e permaneer na assodaÉo:

I - Gozar do bom corFêr'to e ter boa conduta social;

II - E(erer atíridades lÍdbs;

m - Não têr sido dimlnado de outr6 sodêdad€ ori GodaÉes poÍ iusta causa;

IV - Assumir e resp€'rtar o compromisso das Ídôç6es sociais e obedeaêí as leb, os

rcgulamenos e as auortbdes dô Assod@;
V - Estãr der/idam€nE maEidlado eín InstibÍ(ro de En§no.

AÍL 12 - A reádmbsão de associâdo pocesar-s+á nas mesnãs 6Írdi6es da admisÉo,

sahro €Ín cas oaêpdona'rs, gue sêÍão rulgâdo9 pda dÍ€toíô,

Scsão Iu
pE A|TD DES. flCLt lilo DO Qt 

^DRO 
SOCTAL

sú puniro orn pqla de aôreítênciq multa, srspensão de até uÍn ano, ou edusão do

ro social.
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Art. 14 - A pena de advertência será âpli(ada pelo prê§idente ou pela dirêbtia. ao assoclado

que, a juízo desês órgãos, t€nha inconido em ialà lore, devêndo ser comunicado

ofichlmente aos infiatores, pela pr6idêncja pâra apresêntarem defesa nos termos deste

es1ãúto;

Art, 15 - A pena de multa será aplicada com eÊito de indenlzado, por dano causado a

AssoclaÉo, apê ser apunda ê Êdtta, podêrá ser o(ercido o direito de defesa pelo pretenso

in6'ator;

PaÉgrâfo único: AvalÍado o prejuízo â mulE seÉ impo# pela direbria.

AÍL 16 - A pena de suspen-€o seÉ aplicada:

I - pelo presidente, em caso de falta gra\€, podendo a suspensão ser de até tnnta dias;

lI - pêla dirêtoria, de sessenta dias a um âno, e, em caso de rêincidência em falta já punida,

ou, em caso de Êlta considemda de suma gravldade;

Parágrafo único: O presideíte poderá suspender os direitos do6 assoclados, pelo tempo

rÉcessário a apuração da falta:

tut. 17 - A pena de o(clusão do quadro sodal so é admissÍvel havendo justa causa, assim

reconhecida em pncedimento que tenha assegurado direito dê deftsa e de recurso.

Art. 18 - O dirêito de defesa poderá ser o<ercido por qualquer associado no prazo de 05

(clnco) dias do reebimerito do ofício que lhe atsibui qüalquer ato passível de punição pelas

penalÍdades impoGtas neste Esbhjto, devendo a medna ser dirlgida à diretoria, que terá

lgualmentÊ o prazo de 05 (ciíEo) dlas o(arar deciso fundamentada, da qual seÉ dada

ciênch ao associado iní'ator.

Art. 19 - Quando houver aplicação dê penalidade, o associado infctor poderá apresentar

reqrÍso esú'rb a Assemblda Geral, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que duÍante a

Assemblêia o mesmo terá direito dê defesa oral pelo prazo.de L5 (quinze) mlnuto6,

ÀL 20 - Da decisão da Assembhiã Gêral não cabeÉ recurso.

cÀPfÍulo ru
DrRErros E oBRtcAçôEs Dos AssoclÂDos
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AÍt 21 - 5ão direiB dos associados:

I - Tomar parte da Assembleia Geral;

II - Propor, discutir, votâr e ser votado;

III - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer dkeito ou funÉo que lhe tenha sido

legitimamente conferido, a não ser em casos e pela foÍma previstos na lei e no esÍatulo;

AIt. 22 - Constituêm obrigad€s dos associâdos:

I - ConconeÍ para que a AssociaÉo realize suas finalidades;

1I - Obedecer às disposições estatutárias dos reguÍamentos e delib€rdçõ€s tomadas para a

sua execudo;

III - Acatar as deliberôçõ€s e resdudeJ do Í)residente e da diretoria, s€ín prejuÊo do,s

reojísc previstos nestê estahjto;

Parágrêfu único: Os membros e associados da associaÉo não respondem subsidiariamente

pelas obrigâdes dâ associação.

Art. 23 - Nenhum associado podeÉ ser impedido de €xercer direito ou função gue lhe ênha

sido legitimãmente confeído, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no

esHub.

câPÚruro rv
óneÃos socurs

Art 24 - São fuâ06 da ÁssocjaÉo: a Asnbleiâ @al; a dir€bíia; q o @ÍEdho fscal; não

sen&, ó plesente estaurb, reformává rreo tocane,

^.*rrm'**.
ArL 25 - A asembleh qeral é o óü9ão sobenno da Associado, e será ottsühlíà por todc

06 membrc6 da sociedade, que constern cofil:) a6sodados à estejanr no gczo de seus direltos

soctis

Art 26 - A asseÍnbleia gsal sê re!,nirá:

(
/'
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I - Ordinariamente de ano em ano, no m& de janeiro, para êleger a Dirctoria, aprovar as

suas @ntas mediante maloría abEoluta dos votos dos Associados pr€§enles, eleger os

membros do crnselho Fiscâ|.

ü - EltraordinaÍlamente, sempre que os inteÍesses da associação e)dgirem o

pronunciamento do6 associado6 e para os fins previSos por lei, e, no6 seguintes casos:

reíorma dos estabJtos; eleiSo dâ now diretoria. poÍ renúncia de.um membro da Diretoria

ou do Consêlho Flscal em o(ercíCo.

AÉ. 27 - As assembldas serão convocadas pelo prcsidente ou pelo oonsêlho fiscal, com

ántecedência mínima de quinze dias, podendo também ser convocadas por V5 (um quinto)

dos associados;

ArL 28 - As assêínblêias gerais serão dirigidas peto Presldente da associação, ou sê não por

ele, por um dos associâdoG elêi!06 pela pópria assenibleia, que conúdará um ou dob dos

associados para seÍvir de secreÉrio, na omposição da me6a que diriginá 6 trabalhoE da

asseÍÍrbleia.

AÉ. 29 - A convoca@ dos órgãos deliberativos far-se-á sempre que neessario pÍomovêr â

resoh+ão de ternas ànanceiros e adminisfativos, entre outros, garanüdo a V5 (um quinto)

d06 associados o dlrcib de pfoÍnov&h.

S€ção ü
, EIÉIçõE5

AÍt 30 - As elei@ da dlreloria ocorrerão bienalmente. nos seguintes têrmos:

§ 10 - O pftzo parô apÍeseÍtação dâs châpas a @ncorrer a diretôria será de setenta e duas

hdms antes da assêmbleia geral;

§ 20 - As chapas serão aprêsentailas ao secretário, em duas vias, tomando pard idenüficação

o número de ordem de seu recebiÍnento;

§ 30 - O presidente bmaÉ públko, no prazo de vintê ê quaüo horas, contadas de sua

apresenEção, depois de analisado a elegibilidade do6 sêus íntegrantes;

§ 40 - 0s Gndidato6 inelegíveis deverão ser subsfituídos no pÍazo de vinte e quãtro horas;

§ 5o - Someflte serão admitidas o regi*ro das chapas que contiverern Entos caMidatos
quantas forem as gas â preenchêr;

continua na próxima folha
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§ 60 - A eleiÉo se p.üessaÉ poÍ ,nelo ê ddda úrrca, que conerá apcra a hdi@o (b
núÍrEro de t€gisúo dü chapa6,

AÍL 31 - O eíe*eírE da ÁssodôÉo ou -sal sJbstüJb legal, abriá os trôbalhG da

assemblêie geral e os dirigiÉ.

Art, 32 - O dlreito â voto será exercido pêssoalmente.

Aê 33 - Se não hoirveÍ€ín aprÊsentâção dê chaDas a dlorEr a dlÍebíla, â elelçâo s€liá

tuta por adarrâÉo,.e o assochro qtre Íoí d€íb não poderá ,cdsar o caryo, se não esürer
presüE na eleíSo. salvo justo moü\ro.

Sêçto Iu
CO PEÉTCI^ qq.USN'A

&L 34 - Comp€te privati\rarnênE à âsseflrbhia g€ral:

I . oêsbtuir o5 administradores;

ll - AJErâr o estaüJb

Paftágrâb único. PaÍa as ddiberôdes a ql.E se íBfoí€íl G lrxtos I e tr dasE aít&p é

odgldo dellberaÉo da asseínbleia gêÍal, espedatnenb 6 /oêda para esse fim, coín

anteedênda míntm ê 15 dias e @.n quírum míúno ry3 (dob E !os) doe asocirdos,

delrendo obter taÍnbár rrc6s Êô/oáreb &, m mínlÍno, 2/3 (dols EÍço§) d6 Scio6

prêentes. aCicãndcsê o mesmo no caso de desüAriÉo da diÍebíla ou qrshuer de seus

rn€mbíos,

§.ç& n
OlnEÍORIA

AIt 35 - A Associado seÉ administada por unra diretoria, que não perceberá renunendo

pd6 5eirs seÍvíços, ccnposb de:

I - Preddente,

tr - Yrc!ít!$deÍrte,

lÍI - PrlmeiÍo Esoureiro,

lV - Segundo Esdrreim.

v - PÍlíElro secr€tfuio,
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VI - Segundo secreÉrlo.

PaÉgrafo único: Todos os membros da diretoría serão êleitos pela assêmbleia geral.

Art. 36 - Às decisões dã diietoria serão tomadas por maioria de voto6.

Pârágrafo único: êm caso de êmpate prêvâleceÉ o voto do presidente;

AÍL 37 - Vagando o €aÍgo de $esfuien@, assumiÉ o vi:+,presidente;

Art. 38 - Em caso de Íenúncia ou exoneraçâo o presidente e demais membro6 da diretoria/

deverãô prestar contas ao conselho fiscal, no pÍazo dê dez dias;

Art. 39 - O mandato da diretoria será de dois anos, podendo ser reeleita.

Art. 40 - Coínp€Êe à diretoria:

I - administrdr â AssociaÉo dentro da esfera das atribui@ deste estahjto;

II - resolver sobre admissões, demissõB ou readmissões de sócios;

III - pÍopor a rebrma do esbtuto;

IV - elaborar os regulamentos e os regimentos internos da AssociaÉo;

V - criar os departamento6 que julguem necessário6.

Art. 41 - Compete ao presidente:

I - reprBentar a Associação ativa e pasrivamente, judicial e eftràjudicialmente;

II - exercer a dirêção dos negocios da Associação, fazendo cumprir suas delibera@es e as

disposiÉes dêste êsürto;

Itr - @nvocar assemblelas e a diretoni;

iV - propor a diretoria o orçamento anual e autoÍizar a occução;

V - assinar, abs, cheques, junhmente @m o tesoureirô.

Art. 42 - Compete ao viepresidente:

I - exercer as tundes que lhe forem abibuíCas pelo presidenE;

II - substituir o prêsidente em suas faltas e/ou impeílimentos.

Art. 43 - Compete ao tesoureiro:

I - realizar cobranças, pagamentot retirar extratos bancários, assinar, junbmente com o

presidente, cheques;

@,

iFi:EII /9 I
i-=-j=:l
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iI - fdzer esoiturado @lÉHf
III - elaboÍar balancêtes ê a ênEnsiãÉo dr Íê§rta(b e dê3 orirens ê âplt(Ê6É dos

recursos.

ArL zl4 - CompeE ao secreÉrio:

I - bvrar atas das ffinbleias e das reunlões da diretoda;

II - rêdrglr e rcspooder @rrespondências da Assodação;

Scçlo V

ooÍtsElHo FMCIL

AÍL 45 - O @melho llscal, eleiüo Junbrnenle em a dtrcbria da AssodaÉo, sere oàposto
(b seis íÍr€mbí!6 escdhido6 enüe c asodaôs ou não, seÍdo tsês düdaes e trÊ
íJdentes.

AÍL .t6 - CoípeE a olsdlro fiscal:

I - servir de ór9ão coní,|úu, ao presidenE da Assodação ern nraÉia finaÍEira legEl

II - €xamlnar livros cab6. docurmntoo e balan€&s e emidr paÍeceres;

III - apresentar na aisembleiã geral 06 balanceEs e as @ntas;

IV - convocar â§€flrbleia çral para fins de arraliar kqulôriradês na adicaéo dÉ reeitâs

da AssociaÉo.

Pa.ágrâfo úniao: Caso o coflselho fiscal ficar Iedrrftlo a uín teço de seus memàr6, dã/€ná

haver nova eleiÉo parâ pÍeeíxôer as vagas:

AÊ .Y - Os ínernhE do coíEeho frscal, assodado ou não, desempenhaÍão as suas fundes

e âúibui6es, sem rEÍnunerdÉo.

caPún ro v
FOIITES DE NECURSOS

AÊ 48 - As fuÍEs dê recür$s dá Assod@ são 06 segulnEs:

I - Doâ6ês, s,bveÍies sodtris de rÍgãc estaduab, mniJpab e ftderaq kgados, t6tores

anecadados êntse seus assodadod e atra€s & prunoções oEânlzadG €om finalldade de

arEarlar fundo§;

tr - l'lensaliiiade a ser paga pelos assôciados;
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CÂPÍflJLO VI

oo EÍEncÍcro socut

Aú rl9 - o exercício social teÉ duraÉo de um anq terminando em 15 de Janeiro de cada

an0.

AÍt 50 - No fim de cada e)GÍcício sodal, a Diíetora fôrá elaborar, @ín base na escÍifuração

contábil da associaéo, um balanço Ftrimoníal e â demonstração do resultado do o(ercí:io e

uma demonstraÉo as ortgêns e aplicases dos recurso§.

Art.51 - O patrimônio

suwen@ e legado§,

caPÍrulo vtt
DO PAIRI ôNIO

social sená constituído, das contrlbuides dos seus socios, doações,

Art. 52 - A alienação, hipoteca, penhor, venda ou troca dos bens patrimoniais da associação

sornente podeÉ ser decididã por aprovação da maioria absoluta da assemblela geral

extrdordinária, corvocada êspecificamente para bl fim.

qpfrulovm
LIAUTDAçÃO E DCNNçÃO

AÍL 53 - A ãsodaÉo potfeé ser o(ünta por deliber@ da mabria dc associadc, em

quahueÍ têrnpo, desde que seja coít ocada uma asseÍnbleia geÍalêÔãordináÍla para tal fim'

Art. 54 - A âssoclação tambéF podeÍií ser otinta por determinação legal'

ArL 55 - No (ãso de ocinção, ornpetiÉ à assembleia geral ocâordiniáÍia esbbdecer o

modo de liquidaÉo e nomear o liquidanE ê o Conselho Fiscal que deveín funcionar durônte

o perírdo de lhuidaéo.

fuL 56 - Edinta a associaÉo seus bens serão destinados a uma insttuiÉo €oÍEêneíe.

CAPÍTUIO Ix
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DISPTo§IçôES GERAIS E lnÂxsrroRlls

AÍL 57 - A AssochÉo ira fomecer fus óúãG que a audliam financeiramente, mensalmente,

relatorio de quanbs associados €xisàen na AUETH; quanbs dias u$izm transporte e qual

iÍStulÉo de enlno liequeÍtami assim cofiio o valor pagp pelr ÍÍEnsalidade de eda sódo;

a Íazão sochl, o núrneo do CPF, o contato telefôoho e o local de domiqlio de cada

Ássodado; também serão infurmados os oi$os ger"d6 e pagos à €Ínpíesâ que íêaliza o

traÍtspoÍE aEa\rés de êdrab6 bancádos; c pagâmerbs awlsoE do6 assodado6. 6 quais

necessitam seÍ efehEdos Ínediante rêcibo confêíido por +Êlquer meÍnbÍo da Asso€iação,

tambán seÍão infumados.

Art 58 - As inbrmaçôes Íefuidas m aíthD anEíior seÉo elâbqâ&s @ Se.Í€táÍio e

PÍlmdro Secreüário.

Parágnb úni@ - Será dsponibilizada wna ópÉ, mensâlm€nte, das infomâç6es r€Érentes

ao aÊiÍp ãnterior nos veí:uh6 de transportes, ontratados pela AUEIH-

Art 59 - Qualquer modalidade ê suboído, valor ou aodlo foÍneddo aos asociados dereít

ser conrunizdc, aEaub d. õeÍnbEÉ lnstiurlra parâ bl fim, dn anêed&tiâ mínima ê
cinco dias, sob peí|a de incofiêr ãl falts gra\re o responsá/d. assh cono o dâ/er de

ressaÍcir integralmente 06 vôlores, aux'lio6 ou subsídios dispendídos.

AÍL «, - o r/ôlor dâ.s mensalldades sení popordonal âo Eúrnero de diõ vhjadc.

ArL 61 - A responsablndade dos membÍ6 da DiÍebriâ e Consêlho Éscal n& será sdüáílã

m caso Ae OesorsUer@ ô personelide(ts rurÍÍrca.

AÍt, 62 - É obíigaÚio que quâhueÍ rn€mbÍo da DlretoÍia e conselho Fiscal ê@ ü,llzâÍdo

o transpivte, caso contr.ário, seA aesttuAo do cârgo e será realirada uma Assêmbbia

Êrtrdordinária parâ eleger um no/o ocupante de seu cargo.

Art. 63 - Os veÍo,ilos contratados para realizar os t'anspoÍtes dos Associados teÍão.

obdqratoriament€, condrções ê segurança ê quâlidade similar ao6 d€rmis meios de

trarsporGs das associa@ do6 muniipios virnhos, sob pena de Íescjs& coítFáuJal e

destituição do ocrrpante do cargo: Presidente da Dlretoria da AUETH.

&L 64 - lncumbe ao kesldente e Mo+PÍesld€nb, obrlgEtoriarnente, noüícar, c óÍgãG de

tánsito r6poaEáveis pelâ fiscdizâ@ do b-ânspoítê universiÉrio. câso alguma Açsoci.#o
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ou empíesa dê ouko município esteja realizando o trdnsporte dos universibários e estudantes

de llo Hugo sem autorização conêrida pelos órgãos federais e estaduais,

Art. 65- A notificação, referida no artigo anterior, será expedida, via carta registÍada, a cada

duas semanas,i ho caso dê não resposta dos depaftamênto€ responsáveis pela fiscalizaçãc do

transporte uniy€rsitário.

Art. 66 - Os casos omissos deste estatuto serão resoúidos por maioria dc associados em

Assembleia Gerat.

Art. 67 - Nas omissões, este Estatuto será interpretado conforme os princíDios atinentes à

Constitulção Federal e mnforne a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil de

.2002).

Art. 68 - Fica eleito o Foro da Comarca de Não l4e Togue - RS, para dirimirem qualquer

dúvida e ação fundamentada neste estatuto.

Tiô Hugo/RS, 3l de janeiro de 2018.

Bá}4BO

TÀBELIONATO DE NOTAS DE VICTORGBAETTIRS
Avcnid! 25 d, Jr]lho, n' 575, Victor OÉrffE,S

{

Secretário
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