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CÂMARA  MUN+ICIPAL  DE  JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Inclui no calendário de eventos do Ivlunicípio de Jacareí
o  Desafio  4x4,  promovido  pelo  Jeep  Clube  Tração  na
Trilha.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUIÇÕES   QUE   LHE   SÃO   CONFERIDAS   POR   LEl,

FAZ  SABER  QUE  A  CÂMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

.J y 41 30
Art.  1°   Fica  incluído  no  calendário de eventos  do  Município

de  Jacareí  o  DESAFIO 4x4,  promovido  pelo  JEEP  CLUBE  TRAÇÃO  NA TRILHA,  a  ser

realizado anualmente no mês de novembro.

Parágrafo   único.      A   organização   do   evento   será   de

responsabilidade do Jeep Clube Tração na Trilha.

Art. 2°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Jacareí, 28 de janeiro de 2021.

VALIVIIR D

Vereador - Líder do DEM

AUTOR: VEREADOR VALMIR DO PARQUE MEIA LUA.
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

EEmEHEmTi+Í==i
de Jacarei

Proieto de  Lei -lnclui  no calendário de eventos do  Município de Jacareí o  Desafio 4x4,  oromovido pelo Jee
Clube Tracão na Trilha. -Fls. 2

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0   presente   projeto   de   lei   tem   por   objetivo   prestigiar  os

praticantes dos esportes automotivos em trilhas fora da estrada, as chamadas Off-Road.

Os  eventos já  realizados  em  Jacareí,  nos  anos  de  2018  e

2019,  além  do  entretenimento,  tiveram  como  meta  atrair  o  público  local  e  promover  a

categoria.

Tais eventos,  promovidos pelo Jeep  Clube Tração  na Trilha,

foram abrilhantados com a presença de muitas pessoas.

Pretendemos,  pois,  incluir o Desafio 4x4 no calendário anual

de acontecimentos de Jacareí e, para tanto, apresentamos a presente propositura.

Esperamos,  pois,  merecer o  apoio  e aprovação  dos  ilustres

Vereadores desta Casa quanto a este projeto, pelo que antecipadamente agradecemos.

Câmara Municipal de Jacareí, 28 de janeiro de 2021.

VALMIR DO

Vereador - Líder do DEM
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PALÁCIO DA LIBERDADE
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#apitiLia® 3 ~ g§A E9E"OffllNÃçÃ$g S£gB8S ÜÜRAÇÃü Ê SBJETIVOS

Âriigc2 i° ~ 0 Jeep C!ube Tração na Tíij!hã, €o.istíiuída eg¥¥ $3/09/2018 é uma Sssoc:iação,
sem firis ecSnôrr}icos e,  c!urâção por ±empc} ind©€eminado,  cüm  sede @ foro jurídico no
niunicípio de Jacareí, Es£ado de §ão Pau!St sito à Í±v. Adhemar Per®ira c!e Barros, 1696]
Jardim Sanía maria, #EP 12328~30S.

Artigo 2Õ - 0 JEEP CLUBE TFmçÃÜ "Â TU.RãLHÃ iem por finaíidades:

!.     prc!mover e  inc©niivéãr a  prát9ea  drí sspSr?.e der?Dminatio  FORÂ  BE  ESTRADA,  em
veícüios €Õr§i traçãK3 4x4;

!i.    promó\/er,  organizar  e  parücipar  de  passeic5s  e  coi¥±petições  m  Brasil  e  exterior,
r@§pei{adas a§ !©is e norrrias previamente estabeiecidas;   r

! !i.   p!.omover even{üs üs caráisr técnico ©spor{iv¢ Qu Í-@creativo,
iv.  dar  apc}io  aos  seL!s  assQciadõ§,   r£presentandoüs  junío  aos  poderes  públicos,

entidades ÍÊpr©sen{aâ!vas em gerai e orgariãza€ões comer¢iais ou iíidüstriais, sempre
que os inieres§es cmmuns estíveFiÊm em questão;

V.    c!esenvoivÉ!r e cÉivü!gar o auiomoi3iiism®, na modalic!ade "fara de es€rada", através de
eveníos c®mü rai{yeg, raíüs, gincãria, expcffsições, desfiies, reüí}-ri5es;

V!.   promôver e  apoiar eventos  de  Saí.áier  esportiv®,  §oGial3  cul{ura!,  turís{ico,  {écnico,

:ãg:j;£àõnrtí= àc:vàgjÊEÊ=Lé£àc:iTãàçqÃuâisNAeTrvRoi!:ãg;  atividades  Gom  finalidade§
V!!. Õüüpe.rar com  @n£idades  púbiicas e privadâs que ienhéãm Üb.ÊetiwaÀs anábgos aQ do

JEEP GLUBB TRÃÇÃ0 ã% TRiLHA;

Parágraí-oÚfl!co-üJEEPSLUBÊTRÂÇÃSNÂTRiLHÂnãodjsiribui®ritreosseussácios
ou associado§,  conselh@irosj  dir@t®res, empregadc}s ou doadores eventüais exôedentes
operacionais, brLí±os ou !íqujdos, dividentio§, bonificações,  par{ieipações ou £.arceias do
seu   patrimêniQ,   auferidos   m©diante   o  exerc!'cio  de   süas   atiüiüades,   e   os   ap!ica
in{egralmente na eorisec{Áçã® de seu obje€ivo §ÕSiai €aQ#Íoriírze o ã/á.  7°, paíágffiío t2n/.co
díÊ L;eí  8.78av9çS}.

ó.Àr€igü 3° -Ncg desenvoivimentQ de suas a[ividades, o JEEP CLUBE TRAÇÃO NA TR!LHA
Qbs©r¥ará    c3s    pn-ncípios    da    !eg!a!iüadG,    impessoaíidade,    mora!idac!e,    pub!icidade,
eco!iomicia.ade e da eííciêiicia e nãQ faíã qLiaiquer discriminãEçâS üs íiaça, ccir, gênero ou
re±titÉ}ão {coriStÀmie Q é!ti..  4íL3 ínüsQ 1 c!õi íÊi S.790ÃÉ#¢.

ParágrafoÚni€o~Para¢umpiirseupropósjtooJEEPCLUBETRAÇÃONATR!LHAaiuará
por mej®  de  execüção direta  de  prüjei®sS  programas  ou  p!anos  de ações,  doação de
reciúrsüs ¥ísicQ§, humanos e finam£-rrcis, ÜLi presíação c!e sswiçx)â iní©ím@diáriüs de apoio
a out!-as organizãções sem fíns iucra{i¥Õs Ê ã 5rgãos do setor púb!íc¢ que a{uam em áreas
afins.

Arii§® 4° -0 JÊEP CLÜBE TRjÂÇÃÜ NÁ TR!LHA pode#á ad®tar ijm  Regimeràú
qije disc:ip!i}ia*á Seu funüi#Íiamer3to,  pi`¢p®st® pe!a DireiSriã e aprovad# peia
G3era!, a!ém de regL3iar e *e{a{har as. üispQsÍçÕ©s Sontidas ngste Estaiirio.

I    rl        JJ        r
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àriigç] 5° - jS fim  d@ cumprif sua{s} firtalidade{s}f  ¢ JEEP  CLUBE TRAÇAÜ  NA TRÍLHA
p®derá §e oTiganizar em €anias unidac!es qüar!io fürem necessárias, as qLÉais rsgerão pelas
c!ispSsiçõss esta€Uárias.                                                                                                            mchiáTgi:i#dk;{;â?,ç%i{,f«=d:€,:Sàaa`Súm"íC-`£         Ú°J`ç

35 iía Scm!ribro dB 20.8.

gapãS#B® i5 - EÊ®S ÂSSSÇ}ÊftE}®SS SEiJS ES8REiT®8 B E}EVEEü§

Âriigü õ° - Ü JEEP CLÜBE li€AÇÂO  NÃ TR§LHA é cõr!sfiüj]-dú por númeriB jlimftado de
associados,  que compaüiihem  os objeÊivos e princípios dQ JEEP  CLUBE TRAÇÃO  NA
TRiLHA. Sãci disiribüídos nas seguin€es #atggorigàs:

a) ASSociadc}s  6f@iivQs: ®g fundadoíes e os que fürem  incogporati®S pe{a aprovaçãQ da
DireÉoria  e  reí~erffldados  a posfef7.o#. peia Asserr!bleia  Gerai,  a  parEir  üa  indjcação
reaíízada peíos assciGiados;

b)âgüse:,:i:ãoão¥ÉaE¥ridLOJàsÉieás;Ãsofí£iAoaiR?;Hj#Íí:jãgiteq:e::ãe:tàfi::g:se:os:nã:

aprovadas peia Direiüria, paguem a§ contribüições "rrespondenies;
c) Outras ca€egorias @ven€Eja!mente criadas peia Bire{oria oom aprovaçãG da Assembleia

Gera!.

§  1Ó  -  Os  associadosj  independente  de  categoria,  nãG  respündem  subs-k3iária,  nem
sojidariamente pe!as obrigações do JEEP CLUBE TRAÇÃO NA TRILHA,  não pocienclo
fa!ar em sew nome, salvG se expre§samente auiarizados pela .Diretorí-a.

§   2°  -   Tüd€SS   Sg   §ásiüs.  §ãü  Qbrigados  aS  pagamer!&®   c!as,  cün&ibuições  definidas
antja!mente pe!a Assembieia Geral, ap5S aná!ise de tí!-abmdac!e ¢:!o G®nselho Fi§cal.

Ari!go 7° ~ São direitos cle todos os 'dssosiados:

a} Par{ic;ipar e &cmar p#rie, ¢)om direiÉü à v®z, üa ÂSLsembieia Gem!.

Artigo  8°  ~  São  direi€c}s  espgGífEcas  dos  a5sóciadcSs  @feSi¥Ós,  éodõs  cgui€es  éom  suas
obiigações sociais:
a.   Vo€ar e ger v®tack} para Õs cãfgos eletivos d® jEEi5 Ck.ÜBE TF¥ÃÇÃ® iüÃ TR!LiiÂ;
b,   Paüícipar, junígimente SSni famiiia!.es e Sonvjdadós. dos ever}{os promovjdos pelo

JEEP CLUBE TRAÇÃG NA TR[LHA, i-esp©i{adõ§ os regu}amen{os expedidos:
c;.   Usar ad@siüos e p!aoa§ do c!Übe rios v©ícülos e demais üistiní{vos.
d.   Repr©sen{ar por escíi{o à E}iret®riã aontrã qüalqüer sto que r@pu€© !@sÊvo oij infringenie

do Estatu€cj e aos interesses sociais.
e.   Represen{ar ã Üire{oria cüíttra sõci¢ que prãEicar gitS amissociai c}% ariidespõriivo;

§h   1° ~ Üs ass®ciadcis `pGderão Êrazei. £orividadQs ãs tiependêrx>jas dó c!ube, respei{ando
às c!e{eíminações dS Regulamenio iníemo e c!os Esta€utos,  responsabã!izanda-se como
eies Própric}s pe!ãs irifíações esta{üárias e resLiiamen{aies comeÊitiêis por seus r©spectivos
£Sn\Jiciac!Ôs.

§   2b ~ C}g ass€3ciadcis  podeããcg sSii#ikar iíüeriçêã d®  jEEP  SLÜBE
aàravés  de  Soíicitaçãc!  fóríifial  à  BireSoria,  que  deSidirá  por  §
Reguiamen{c> In{emS dG JEEP CLUBE TRÂÇÃO NA TRiLHA.

Bmi

Â®  R§A TR!LHA
áãessão, 8egundo
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jÊ``r{Ígo 9° ~ Sâo de\Íer@s de todas os ããssüciadGs:

Í.     Cur!iprií as dispcsições estã&i§ãFias e regimeí`{ais;
Ê!.    Aca.{ar as decisões da Assembl©ia Geral;
i!i.   Zeíar pe!o bom noríi© e fiel cumprimenio c!®s objetivós do JgEP CLuã3E TRAÇÃO NA

Ti=iLHA;
!V.  Acã{ar as decisões da E}iretoíia;
V.    Obedecer às di§posições gegímeii{ais.

Artigo i 0° ~ Poderá sSr ©x¢!Üídü do JEÊP SLUBE TffiAÇÃO NA TRiLHA,  havendo justa
causãi,   por  processo  aciminÊstraii¥Ü,   garan!id#  o  cc§rttradi€ório   e  a  ampla  ciefesa,   o
associad®  c!ue  descumprir  o  prásenie  ©s{atu€a  ou  pra{icar  qüaiqLier  aio  contrário  ao
mesmo; bem cümü não observar o Íegimgrtto ir!temo.
§ 1 ° ~ A d@cisão cÉe e*clusão de associadcB será tõmado peía maiüria sií#píe§ dos membros
da Diret¢ria,  apás eventua{ Sondenãção no processo cíiscipiiriãr, a#a!isado por comissão
processanie constituída pSr três m®mSros, distribuicios da seguin{e forma:

a}   Um mfsiT!bro jnd!¢ado peia Diretüria:

b)  Dois membros indíoados dentre os assSoíados ®fetivos.

§  2°  -  Da  decisãcà  'da  Sjr:eioria  de  exciusãü  do  assí}ciado  eaberá  sempre  recurso  à
Assembleia Seítai, que pocie ser convõcada r"ste caso pejo próprio assóciado.

§  3° ~ T®do a§saciado tem o dire!tcs de requeFér sua e%clusãS dQ qüadr¢ socíal,  pürém
perdendo t®os os dir@itüs a e{e conferiüos.

#aff§iigg® lgã - ffiÃ ÂE}fflgNisTRÂÇÃO

Artigo 1 1 Ü - ü JEEP CLUBE TRÂÇÃÜ *áÂ TR§LHA é cmmposio pe]os seguintes órgãos:
a)  Âs§emb!eia Gerar;
b}   Direioria
c}   ¢onseihü Fisca! {co#füíme Áíf. #°, j.#cj.so VÍ cía Lef' 9. 7`90/99}

Âriigüi  ÁÍ2°  `. ;Ã  Ânósembieia  £gra3  é  s  óyigãü  sübSF:aíãc!  do  .jEEP  GLUBE  TRAÇÃO  NA
TRILHÂ,  e  se  constiiuirá  peíQs  assQciacic>s  efeij\íc!s  em  pieno  gõzci  c§e  £eus  direitos
estatuéári¢s.

Ariigo i 3° .- Cümpeie priüativameiiÊe à ASsemb!eia Geral:
j,     Elggera üireiüria e o conselhc! Fiscai;
ii.    Des€i€uir o§ membro§ da Diretc}".a £ tiS f,onseiho Fiscaf;
"^   j}ecic!ir s;obr© refomias dõ @statutS;
lv.   De£idir sobre a ex±inção da institui#®;
\Í..    E}ecjdir  sobre  a  conveniêricíiai  de  aiienãr,   üünsigir,   hipotecar  ou  permüiar  bens

pa{rimoniais;
V!.  Ap!.ovar o regimento i!iiemo;
Vii. Aprovar a§ ¢®ntÊRs dü JEEP CLÜ8E TRÂÇÃü NÂ TÉ?LHA;
V!il,ApÍQvar  a  criação  e  o  func:iôftg*ã¥!ent®  d@  depariaír

münjcipaís,   dispo"dc>  sobre   a{risL!ições,   no!'mas   e
manciato de seüs dirigeíites, nQs mo!ües estamjtãíãos.

e  núcieos
afliento,   nomeação  e
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CÂMARA  MUNICIPAL DE JACARE
PALÁCIO DA LIBERDADE

Àrtígc: 14° -A Assemb!eia Geral se reur!irá c3rdinariamente uma vez por ano,
{rimes{.re,  para:

Folha

Câmara
de Ja.carei

nop"m:;;&m.É;:n:jsf,.3g8

i,    j:`prõvar a propo§€a de prügramaç:ãci aiiua! stva fíisi#uiçãoj submetida peEa E}ireíoria;
!i.   Apreõiar o reiãàÉória anua! da Sjre'£Üiia;
iii`  Discutir e homojogar as ec}n€a§ S o ba!ãriç# apóüovadô pe!Q Co!`seihô Fi§cal; Z¥. Outras

c!isposições ciüe se julgar }iec£ssárjas.

Aítigo í 5° -Â Assembieia êe{.a! se reuniíá ex`{í:aordií"n-amen{e, quando convocffida:
1.     Peia Direíofia;
lí.   Pelc! Conse!hü Fiscal;
i i!.  Por requerimen€o de iJ5 {um €erç;m: j dos assoc;iados e`fst!¥Ôs qüi{e§ cam as obrigações

sociaís.

Ar{isc$  1 S¢ -A c®Ítv®caçãü da Â§sgmb§eia  Gerâi Será íeiEa pür m@ío de edj{ai afixadoi na
sede  do  JEEP  C}LUBE  TiRÃçÂÓ  NA  TRiLHA  Ê/ou.  publicado  na  imprensa  !oca!,  por
circu!ares ou SLiâros me!os er!Gienêes, Gom an{eoedênôia m ínima de `i 5 cijas.
ParágfafoÚníc:o-ÃAssemb}eiaGera3se€nsÊaiai.áemprimeira€onvcmaçãocor3Í+amaíoria
c§os essocíê!dcis e.  em sggmda cor!Ívocação, rrEeia h®rã depois> eom qualqu®r riúmero de
associados.

Ar{igo  17® ~ Todas ã§  de!iberações  da ÂSsembleia  Íãeraí  deverão  ser aproüadas  pela
maioria simpí©S düa assoc3-adüs p!.esen{es+

Parágrafo ÚnicQ - Para as deijbpigrações referentes às alterações estitu£árias, destituição
de m®mbros da g3ire€Griã g do Günse!ho Fisc;ai e üis§oiu#ü dS JEEP CLÜBE TRAÇÃO
NA TRiLh!Ã,  exige+ss o votü de dõ!s !ergü§ dos presenies ã ÂS§embieia @spec!-almente
convocada para esse fim, não psdenc}ci a Ãsseíiihíeja deiib®rar em primeira Sonvocaçáo,
sem a presença da maioria abgo!üa dos asso¢iad®s ef§Êi#os.

Ariigo i 8° -Âs Assembieias Gerajs serão convQcadas pelc} Presjd@!ite da üíretorja, sendo
garantiü'Õ a í /5 {üm ierço) dos assüciados o direi{o de promovêia.

Ariigo  19°  -A  instítuig,ão  a£iot.ará  prát!cas  de  gestão  administrativa,   necessárias  e
suficien{es, ã coibãr a übtenção, de forma individuai @ coietiva. de ber?eficios e van{agens
pessoai&,  §r#  dec#rfêr2#áa  da  pariiSipação  ji®s  pffücL£ssos  deG!sários  {#oÍFÃ3Ír79e  ant.   4Ô,
iric;iso !} cía Lei g.79afgg+.

Ar{igo 2n° -Também cümpe±e à Assembieia Sera! ana!isãí e jü!gar os ideimais atos de sua
competêiicia previstos nc7 prssente estatuçó.

SÉÇÃÜ  ig

g}6re€oria

Ãítigo 21Ü ~ A Diretoria sei'á constituída poí` im Presiden€e, um
Seguíiclci Se#j`eãários, e Üm Tesoureiro.

§  1° -0 manda€o da Diretüria §erá de {02} anos,  sendo ¥eda
consecutiva.

`J'J,.`#,.

nie, Primeiro,

de wma reeleição
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\



CÂMARA  MUNIC[PAL  DE  JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

§ 2¢` - Nãô poc!erãcÊ ser e5ieitüs> parâ cis cargüs de BireÊoria díB entidade oS asso#iados ÉJe
exerceni  cargos,  empreçíüs  oü  fünSões  púbticas jm{o  aos  órgãos  d®  Poder  Pú
{côníbrme ari.  4a, paíágFaSci üfÊÍc;oT da Lei s.7gQf igg}.                                                                                <®'.®gü vTNost

Aíiigo  22° - A  Dire[®ria  Êem  por fi£nçáü  Ê  "mpeíêr}cia  iraçar as  diretrizes  pojítióas  e
Sêcnicas d® JEEP CLÜBE TRÂÇÃO NA TRiLHA, tie!iberar §obre mvos projstos e áreas
de a{uaç3ão © acompaiiftar ü desemp@nho düs pr®je!Õs em andamen{o.

Ariigo 23° ~ Â E*iretQriã se reunirá semprie que ne€essários medi&ni@ cortvoeação de seu
Pr@sidente.

Ptrtigc> 24° ~ Gompste á Díreioria:
a}  Elaborar  e  submeter  à  .qssegTib!eia  Gera!  ã  propüsta  de  prúgr2±mãção  anual  c!a

instituição;
b)   Ex@Gu€ar a pr©gramação amua! de ativic!ades da instiiuição;
c)   E!abarar € apíesentar à Assemb!eia Gerã! o íi@}atério anuai;
d)  Reunír-se com instituições púbiicas e prib.ac§as paia mú"a ccjiabG.raçãc} em atividades

de jnteress£ camum;
e}  Contratar e c!emí€ir funeionários;
f)   Reguiamentar as Ordens Normativas da Ãssembjeia Gerai e em#ir Oídens

Exeüutiva5 para discíp!inar o fuíi€iortamerrio hterno da ínstituiçãa;
g)   Criar e prDpor à Assemb!eia C3€>rai Ü Regimer]tc! lntemo;
h)  Nom€ar €Sordeiiadorgs para as áreãg d® meiü-ambger!te, eüucação e cu!£urE!, sãúde,

reíaçõ©s humana§ © sosiais, direiios €ivis e pQ!ític.os e outras, Som a pnssibiiidade de
aumerio de] n® má%imo ü4 (qüaÊro) coürdenatiores.

i)    Deiiberar sobre a proposta de pessoa t-ísicffi Üu j.wridiGa em associar-se;
j)    Criar   ou   ai!tQrizãr   o   ÍLinciüriamenio   de   depar€ameF3{os,   movimemos   e   núc!eos

municipaisS   disportcio   sSbii@   aÊrjbuiçõÉ3s,   nomas.   e  fmcionamen{o.   nomeação   e
mandaêo de seus dir]-ger{tes, nos moides @staSi#€áriQs;

i{}  Reso!ver sobre !Íserasiaffien{®s e apíiüação de penalidades dos as5®Êiados;
1)    Promover  aríecadações  de  mensalidades  e  de  {c!das  as  rgndas  da  associação,

efetuarido s{jas despesas:
rn} C}rganizar, ariualmente, e eíitregâr ao Presidente do CGnseího Fisca! e à As§embleia

Gera!,  aéé c} mê§ ds marçcp,  reÊaÉôfiü de sua gestão carn  balagtço de §ua recêitíÃ e
despe§a-

Âriigo 25° ~ SSmo©i© a® Pr®Sid®nte #á B€rgtoria:
!.      Reppesentãr ci JEEP CLUBE TRASÃG Ê¢A TR!LHA a€iv& e passivamente, jüdicia} @

ex{rajudícialmen{@;
li`    Cumprir e fazer cumprir este @§taÊuto e o i¥egimento !n£emó;
i3i.   £onvocar e píesidir as Assembieias Gerai§;
!V.  Convocar e presidir as reüniões de BÍT:etoria;
V.    Oiüorgar priacuíaçãa @m nom@ do JEEP CLUBE TRAÇÃO NA TRiLHA, es{abea!©c©ndo

pederes @ prazos c!e vaíídad@;
V!.  Â§s!nãr,  Éuntamer}te  com  o  Tesouíeira,   cheques  e dQ"ffie

responga'oi iidades fir!arÊceiras;
V!i. Apresenêar à Oiíe{oria] prciposta de #riaçãa dg departa"ento

mur!ieipais.

-®f f i -'

impíiquem

ou núcleos
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Í5 üÓ §stí}mbri} Íjo ãot8.

AÍíido 26t' -Compete ao Vicepresid@n€e:
i. Auxi!iar o expeciien€e do Presiderste nüs §er`Íiços de ÍoÊ§na;  §}.
SL!bsti{§Áir o F£re`sic!É=nÊe em suas Íai§as ®u impedimêgit®s,

Âriigo 27° - eQmpete aü Primeirü Secretário:
i. Secre{ariar as reuníões de Dírebtia e da Assembleia Gera! e redigir aias;
1 !. Pub!icar todas as n®tiSias üâs ati¥idaü@s üa eri{Ídade; i`Í!. üu{Ías ju!gadas
necessárias a critérío da Direiariéã.

Artigo 28Õ - Comipste ao Segündü Secretãrão:
i. Subs{i€u!r o Primsiro Seoretário em suas fai{as oL! imp©dimerios;  í!.
A§sumir ci marãdat®, em caso de ¥acância, a{é o seu término; ]il.
Prestar, ds modo gerai, a Sija eo}asüíação ao PíÉní?eiíü SeSretário; lv.
Ou{ras ju!gac!as nece3Sárias; a criÊéricp da Diíetoria.

Ariigo 29° - €ompe{e acy TesoLíreiro:
i.     Arreeadar e c;®n{abijizar as con£ribuições dgs ass®cjadc!s, rer3das, auxí]ios e doiiativos,

mantendo em dia a escriturãção da insti{uição;
!i.    Pagar as cüíitas autorizadas peio presiden{e;
! !1.   Apresentar GS r®laÊóri®s de g-eceitas e despesas, sempre que for©m soEiSjtados;
1\/.  Apreser}tar ao eoíise!ho Fiscai a @scíituFãção da instituição, in¢íuindo os reia€órios de

dessmpenho finanSeiro e cüntábii e sõbre âs c>p©fações paÊrmoniais íeaEizadas;
V.   Conservar; sob sua guarda © respSnsabiíidac!e, os documert{os íelativos à tesouraria;

V?.  Manter {odG  o  numerário  em  ©stabe!eeimer!to  de  crédiió;  VIÍ.  Üuiras ju]gadas
iiecessárias a Çri{ério da Dire{oriã.

sEÇÃO  !Êi

S ffinse5ffi® Fissa!

Âr€igQ 30° -® Sor¥§$3h!:i F!§ffij é óísã® respoítsáüe! por fis¢aiízar a adminis&raçã® conÊábil-
financeira cio JEEP CLUBE TRAÇÃG NA TRILÉi& @ serã eompc}sto p®r 03 (üês} membrQs
e seus respectivo§ supterie§, e!ei!¢s pe8a AssemSíeia Sera!.

§ 1° ~ 0 mandato do C®nse}ho Fiscai será de 02 {dois) ar±os e posse mo aio de sua eleição,
permit!da a recondução.

§ 2° - Em casü d@ vacánc:ía, o maridaúS §eíá ãssumicÊo pe!¢ respecti¥cS suplgr}te, a8é o seu
términc,.

Aftigo 3i° -Compe{e ao Sonseiho Fiscai:
!.     Examir!ar os liwôs de escriíuíaçãQ da insti{uição;
i!.    Opinar Scâbre Üs Saianços e reiaiórios de desempenho fir`anceirG e Gontábil € sobre as

Qp@raçôes patrimoriiais reã!izadas, emi{ind¢ parecer@S para ®S Srganismüs superiores
dQ JEEP CLUBE Ti¥AÇÃÜ NA TFãlLHA ÉÜoF#üm?© aíg~ jg°, !-#cí.so //j, da Lef 9. 7.90/99},

ii!.   Requisftar a® PrimeiíG T®sG!Üreircà,  aí qua!quer {empo, €o"meniagão c®mpraba€Õria
das operações €GonõmjGo-financeiras reaiizadas pe!a instiiuição;

iv.  Âcompanhar Ü {rabaiho de ev@n{ijais aucs!tofies e*Smüs ií
V.    ConvoGar e#i-ÍaorciinariamenÊe a Âss@mbiei-a Gerai:
V!.  Apre&entar  pa!.a  a  Asseí¥ibieia  Gerã!  sQbrg  quaíqL!Sr  ir!

conÉíãs dô jEEP C:LÜBE TRAÇÃO NA TR!LiiA®;

•!.f:;                                                                          q#
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p«ckàdo:SE#tjafi,fi,:j:#&L®h£.c;.#,ub
2S úp S.i¢n`bío 4:i Ê010.

t/!i. üutras ji!!gâc!as neoéssárias ã cri€érk> c!ã Assemb!giã €era!.
'sr.¥

Parágraf.#   Único   ~   0   €®nse!hü   F?sca!   se   reunirá   a   c;adã   Ü3   \'{rês}   rneses   e,
exéraordinariamente, sempre que necessário.

SãpígüIS !V - SÃS FSNTES DE RE®ÜRS®S

Artig€i 3£° - €onstiiLiem fari{es d© recurgos da #EEP CLÜBE TRÂÇÃS ffiA TR!LHA:
i.    Ãs doagões  e dotações*  !egaidos,  heranças,  subsic!i®s  e quaisquer aLÍxílios  qu©  ihe

forem  ccsnsedid®s  pür pessoas físieas  ou jurídicas,  de  direi€o  privac!o  ou  de  direto
púbiíGo,  nac)ionajs c!u ®sÉnangéiras,  beí¥3 eaí?aQ ss reí}djmeiitos prsdLizk3os por esses
bems;

1 !.   Ãs reG@itãs provenierites dos ser¥iços prestacíos, de venc!as de pubiicações, bem como
c!e rec©itas patrimüniais;

1!!.  Faecei§a  provenierBÊe  de  gontíiât®S,  €+c3nvêniüs  @  {§mr}os  cie  paí:ceria  celebíados  c;om
pessoas fisicas e jurídicas, de ciireito púbiico ou privâc!o; !W. RendimenEos financelros
e ouiras rgndas eveii{uais.

Capã"Ê® V ~ BS PÃTRIHÔ#!O

Aííigo 3&° - 0 patimônio do JEÉP CLUBE TFRAÇÂC! NA TRiLhÉÃ será con§tiiuído de bens
mó`7ejs,  imóv®§§, Semo¥enEe§, ações e títulos da dívjda pública.

ArÊigo 34° - "o cüSÜ c!e dissoíução do jEEP CLÜBE TRÂÇÃO NÂ TR!LHA, S respec{i`/o
patrimônio iíquicÊ® serã €rarist@ridc# a auêr& pe§§oa Éurídicffi  quãi-#icada rEoS termos da  Lei
9. 790/99, prefereneiaímente que ter!ha o mesi'í±o cSbjeiS so€iã!.

Artigo 35° - Na hipõtese dQ JEEP CLUBÉ TffiASÃÜ NÂ TR3LHA ob£er s, posieriormente,
p©rder  a   qüaiíFlffição  !nstéàuida  pe]a  Lei   9~790/Sg,   o   ac©rv®   paSrimonial  disponível,
adquii-idü cQ,m recHr-soS püblico§ düían€e o periodo em que perduíou aqueia qualificação,
será cmniabi]mente apurado e ÉraF}st~eri.c§Ü para outra pessaLa juríc!ica qüã!ifficada nos €emos
cía mesma Lei, píieíerencÊalmen{e que tenha o niesiTiQ objgii¥o soçiai e cãue seja registíac!a
r\c3 í=jN#S {#®iií?Qrme Ai€. 4°, Ínciso V, da L!ei  9.3g&19S}}.

CapíÉL!lo VÊ - DA PF2ESTÁÇÃO ÜE CO"TAS

ÁrSig$ 36° ~ Â prestaçãc! de contas dS #EEP CLÜBE TL"ÇÃS NA TRILSHA Übssrvará no
m.íri;irçr§® {corific]rme Ari, 4Ô, iric;iso Vll, da Lei S.79üfig*
i.    Qs princípios fL!ncÉameíftais de contabiiidade e as #orffias Brasiíeiras de csn€abi!idade;
i!.   A  publicidade`  p®r  qLiaiquer  meio  erlcazs  no  eítceríamento  do  exercício  fisca},  ao

r©iatório  de  a€ivÉüaües  e  ãas  demonsüações fjnanceiras  c!a  entidacie,  inSluinclo  as
ceriic!ões negãsti¥ffis de débitos jün{o ao iNSS e ac! FGTS, tujuloGandoüs à disposição
pafa exame de qua!quer cidadão;

í!i.  A  rea!!zaçã#  de audiEBFiã€  inc!usi¥e  psí  aüdi€oresí  inciependeí¥ãg,  sa  fõi.  ü  cffisü,  da
apliGação dos €venáuais í'g"r§os Übjeto de TerTrio de Pãrceria, cc}r}fQ
regu!amen{o;

}V. A pnes€ação rie cõn¥as de ÊodSs Gs rec;ursSs e berÊs üe origer#
fei{a, c:orifomie det@rmina c* parágrafG únicS do Árt.7Ü da Constit

\,_.._::`-.``'.           .`    ``

e pr©vista em

será
Fed@ral.
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:1,,`;àArtigo  37¢  -  0  JEEP  CLÜBE  TffiÂÇÂ0  í*Â  TP`!LHA  será  dissG}vi€io  por  decisãü  dã
Assembleja  €ei`a§  Ex{raordinária,  especia!íirteníe  £on*.ocffida  para  ©ste  i:á.m,  quando  Se
{omar imp®ssS.ve! a cür3t3nuaçãci de sua§ atiLíidades.

Ariigo 38S .- C} pres@nge estatuso püderá s©r re¥ormacia, a qüa!qugr tempü, por d@cisão da
ASsernbleÊa Gerai, nQs iermos da PagiágrafQ Úníco do Ãriigo i 7.

Ariigo  39Q  ~  Os  casos  omissos  serã®  res®]Üidos  pe!a  D§reSoria  @  referendack3s  pela
Âssembleia Serai.

Artigo 40° - 0 present@ Estatüto fsí aprovacio em Ãssemk!eia Gsrêãí,. reã!izada Heg{a data,
na qua! iambém foram mÊÍ"das e!eíções para ÜS ínembros da DàFe€üria e do Conselho
Fiscai, pãra c> biênio 2Sí 8/202ü, cLjjos maFidadüs tenrninãrã® em $3/üS#C}2S g Íegistrado
no Cartóri® do 2» Oíícjô do FaÊgistro Civi! de Pãssoas tjÁuridicas d© jacareí, Es±ado de São
Paulo.

Ariigci4.Í°-AAssemb!ejaGeraldeconstituíçãodSuieepC!ubeTraçãor!aTri!ha,designou,
e!egeL! e empQSsQu os membros componemes desta direton.ã, cujo manda{o se estencierá
até 03/09/2Ü20, sendG Íi#embros desta direioí'ia:

Pre§ider!te: HumbeFic} Donizeti PesSa!ini
Vice~Presideií£e: Ciáudío Rübef€o Lc}pe§
Pí`imeíro Tesc>Üreim: Carios Wli#iam de ÃraLij.® Ferreirgi
Primeiro Secre{árici:  Méãricglc} August® Pe!ogia
Segurido Seciie{áriô - Leandro í#un'nc*z Baiiero

E membros dü f.c}nse!íio fiscaí:

Conse!hejro Fi§caí ~ Üüeí`cesiau Güiry3arães tie ÂraÉjS Miranda.
Conse!heiro Fiscai - Ger&Ün Siqueira BuenS
Cõnselheirci Fisca! - Rodrigo Mac!.e! c!e SoLÂza
Suplgri{e CSri§e!h©iro Fisca! ~ En.Üe!scir! E}iamãf}{e
Supleíite C®nse!heir:o Fisca! - Marcelo SuimaràÉãs de Âraújü M!randa

Doí3ize{Í ã»©Êcaiinj
Presiclente - J©Sp Slübe Tré5ção Nã Trilha

:.".=1_::;~::.;£
~1+

`  ..t,     ``:`  `
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