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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2018 
 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e trinta 
minutos, reuniram-se, na sede da ASSOSENIOR’S em Assembleia Geral Extraordinária, 136 
sócios, dos quais, 110 sócios com direito a voto e 26 membros sem direito a voto, para tratar 
da seguinte pauta: 
1. Apresentação de demonstrativo das contas do 2º semestre do ano de 2017; 
2. Propostas de Alterações do Estatuto social da Assosenior’s; 
3. Apresentação do Projeto “Cara Nova”. 
O presidente do Conselho Deliberativo o Sr. Carlos Alberto Leão Morais, deu início à reunião, 
convidando a todos para fazer uma oração individual em silencio. 
Em seguida, a palavra foi passada ao Presidente Administrativo, o Srº. Marcos Clébio Azevedo 
Ribas, que convidou o tesoureiro, Srº. Verlan Morais para apresentar o demonstrativo 
semestral. Em seguida, o tesoureiro apresentou o demonstrativo das contas do 2º semestre 
do ano de 2017, que foi aprovada pelos conselhos Fiscal e Deliberativo anteriormente e 
respondeu alguns questionamentos. 
Em seguida, dada a palavra novamente ao presidente administrativo da Assosênior’s, este 
explanou sobre a inadimplência no clube, bem como esclareceu que o estatuto não prevê, de 
forma expressa, a possibilidade de exclusão dos sócios proprietários, fundadores e 
fundadores reintegrados pela falta de pagamento. Posto isto, foi proposta a nova redação para 
o inciso XIV, do art. 10 do Estatuto: 
“Art. 10... 
XIV – O sócio proprietário, fundador e fundador reintegrado que acumular sem pagar, 6 ou 
mais parcelas da taxa condominial, consecutivas ou não, será notificado para, no prazo de 15 
dias, regularizar o débito, sob pena, em caso não fazê-lo, de exclusão do quadro social do 
clube. O sócio contribuinte e contribuinte especial que acumular sem pagar, 3 ou mais parcelas 
da taxa condominial e/ou parcelamento de título, cumulados ou não, consecutivos ou não, 
será notificado para, no prazo de 15 dias, regularizar o débito, sob pena, em caso não fazê-
lo, de exclusão do quadro social do clube. O sócio temporário que acumular sem pagar, 2 ou 
mais parcelas da taxa condominial, consecutivas ou não, será notificado para, no prazo de 7 
dias, regularizar o débito, sob pena, em caso não fazê-lo, de exclusão do quadro social do 
clube. Em caso de existência de acordo/parcelamento de dívida, as parcelas em atraso 
poderão ser somadas às do condomínio, parcelamento de título, etc..., também em atraso, 
para a apuração do número de parcelas necessárias para a exclusão do sócio inadimplente. 
Em qualquer das situações acima, em caso de existência de acordo/parcelamento de dívida, 
o sócio que acumular sem pagar, 2 ou mais parcelas do acordo/parcelamento de dívida, 
consecutivos ou não, por si só, já poderá ser excluído do quadro social do clube, independente 
de notificação, bem como da situação de adimplência do condomínio, parcelamento de título, 
taxas adicionais  e demais taxas. Em caso de exclusão de sócio fundador e de sócio 
proprietário, o título será reintegrado ao clube, e será colocado à venda, em ordem alfabética 
(em caso de existir mais de um sócio nessa situação), e, somente após a venda do título, será 
apurado o valor da dívida do sócio com o clube e descontado do valor da venda do título a 
dívida existente com juros e correções, dividindo o saldo remanescente – caso exista – em 
valores iguais, para o ex-sócio e o clube, como forma de indenização. Para o sócio fundador 
reintegrado e temporário, não haverá qualquer tipo de indenização por parte do clube, não se 
aplicando, a estes casos, o disposto nos VI, “a” e XV do art. 10 do Estatuto.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Foi colocado em votação, a nova redação do XVI do art. 10 do Estatuto: 
“Art. 10... 
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XVI – O sócio fundador e o sócio proprietário, que espontaneamente se desligar ou for 
desligado do Clube, somente poderá retornar ao quadro social de forma imediata, caso 
compre o título diretamente do clube à vista, ou por transferência de titularidade. Para a 
compra do título de forma parcelada junto ao clube, o sócio desligado deverá aguardar o prazo 
de dois anos após a efetiva data de desligamento. A regra acima se aplica aos dependentes 
do sócio que se desligar ou for desligado. O impedimento supra não se aplica ao caso de 
retorno do sócio como sócio fundador reintegrado e sócio benemérito. 
Obs. As transferências de titularidade deverão passar primeiro pela diretoria administrativa, 
onde o presidente analisará e autorizará as transferências de acordo com o Estatuto.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Foi colocado em votação, o acréscimo do XVII do art. 10 do Estatuto: 
“Art. 10... 
XVII – Para a venda de título de forma parcelada, a secretária do clube deverá, 
obrigatoriamente, obedecer ao seguinte critério: 
a – Entrada mínima de 20% do valor do título e financiamento do saldo remanescente com 
acréscimo, em cada parcela, de 0,5% do valor financiado no parcelamento em até 5 vezes; 
Acréscimo, em cada parcela, de 1% do valor financiado no parcelamento de 6 a 10 vezes; 
Acréscimo, em cada parcela, de 1,5% do valor financiado no parcelamento de 11 a 15 vezes; 
Acréscimo, em cada parcela, de 2% do valor financiado no parcelamento de 16 a 20 vezes; 
b – A regra acima não se aplica no caso de permuta de título realizada pela diretoria 
administrativa.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Foi colocado em votação, a alteração das alíneas “a” e “b” do XVIII do art. 13 do Estatuto: 
“Art. 13... 
XVIII... 
a – Não comparecimento em 1 (uma) assembleia geral no mesmo ano, ensejará o pagamento 
de multa de 30%( trinta por cento) do valor do condomínio do sócio proprietário e ainda, 
suspenção do sócio e seus dependentes, por 7 dias, do direito de ingresso ao clube,  posterior 
a assembleia geral que faltar, a partir da data do recebimento do comunicado do afastamento.  
b – O não comparecimento na 2ª assembleia em diante, no mesmo ano, ensejará o pagamento 
de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do condomínio do sócio proprietário e ainda 
suspenção, do sócio e seus dependentes, por 7 dias, do direito de ingresso ao clube, posterior 
a assembleia geral que faltar, a partir da data do recebimento do comunicado do afastamento. 
E segue assim por cada vez que faltar no ano.”   
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Foi colocado em votação, o acréscimo do art. 17-A. do Estatuto: 
“Art. 17-A. A Secretaria das Mulheres é um órgão de composição obrigatória, vinculado à 
Diretoria Administrativa do Clube, composto por Presidenta, Vice-Presidenta, Secretária e 4 
Conselheiras, que serão nomeadas, na solenidade de posse da Diretoria Administrativa, pelo 
presidente empossado, devendo ser composto, exclusivamente por mulheres que sejam 
sócias titulares ou dependentes acima de 18 anos, ficando vedada a cumulação de qualquer 
destes cargos com outros cargos dentro desta associação.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Foi colocado em votação, a alteração do art. 3º do Estatuto: 
“Art. 3°. A ASSOSENIOR’S tem por finalidades precípuas, proporcionar aos seus associados 
e suas respectivas famílias, atividades sociais, recreativas, desportivas e culturais, sendo 
defeso o patrocínio de quaisquer atividades de caráter político ou religioso. A ASSOSENIOR’S 
deverá difundir e aperfeiçoar a prática do futebol de campo, Society, futsal, futebol de areia e 
qualquer outra atividade de futebol amador/profissional e outras modalidades esportivas 
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amadoras/profissional, programar festividades, como festivais e torneios esportivos, bem 
como poderá se filiar a Ligas, Federações, Confederações, por todo o Brasil, inscrevendo 
atletas sócios ou não sócios deste clube.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Pelo presidente do Conselho Deliberativo, foi colocada em votação proposta de acréscimo de 
artigo ao Estatuto, para permitir que o Presidente Administrativo tenha o direito de realizar, em 
seu favor, sem pagar aluguel, um evento mensal sob suas responsalibilidades, nas 
dependências do clube, repassando pra este, 10% da arrecadação da Bilheteria, porém, a 
proposta foi recusada pela maioria. 
Em seguida, acatando proposta de emenda ao Estatuto realizada pelo conselheiro Srº. Iêdo 
Teixeira, cuja proposta foi aprovada previamente pelo Conselho Deliberativo, foi colocado em 
votação o acréscimo do inciso VI ao art. 66 do Estatuto, com a seguinte redação: 
“Art. 66 
VI – Verba de representação mensal, ao presidente administrativo do clube, no valor 
correspondente a um salário mínimo, e quando representando o clube, dentro ou fora da 
cidade, mais despesas necessárias de acordo com o estatuto.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Passada a palavra ao membro do Conselho Deliberativo Antônio José Chaves de Magalhães, 
cuja proposta foi aprovada previamente pelo Conselho Deliberativo, foi explanado e colocado 
em votação o acréscimo da alínea “b” ao art. 63 do Estatuto, com a seguinte redação: 
“Art. 63... 
b – Para que as eleições para a Diretoria Administrativa e Conselho Disciplinar não coincidam 
com as eleições municipais, estaduais e federais, excepcionalmente, apenas as chapas 
eleitas nas eleições que serão realizadas em 9 de dezembro de 2018, terão o mandato de 3 
anos, que se iniciará em 2019 e findará em 2021.” 
O texto foi aprovado pela maioria dos presentes. 
Por fim, devolvida a palavra ao presidente administrativo, este apresentou o projeto “Cara 
Nova”, sendo parabenizado por todos os presentes. Nada mais havendo, o presidente do 
Conselho Deliberativo, o Srº. Carlos Alberto Leão Morais agradeceu pela participação de todos 
os presentes e deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata, a qual 
lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, 1º 
Secretário___________________________________ (Ivanilton Rodrigues de Jesus), e pelos 
demais presentes à Assembleia. 
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