
4ESTATUTOS DO ROTARY CLUB DE PRESIDENTE GETULIO

Artigo 1. Definigoes: Os termos abaixo relacionados, quando usados nestes 
©statutes, terao o significado dado a seguir, exceto quando de outra forma 
claramente exigido pelo contexto:
1. Conselho: 0 conselho diretor deste clube.
2. Regimento intemo: O regimento interno deste clube.
3. Diretor: Qualquer membro do conselho diretor deste clube.
4. Socio: Qualquer socio deste clube, exceto os honorarios.
5. Rl: Rotary International
6. Ano: O penodo de 12 meses que se inicia em 1° de julho.

Artigo 2. Nome: O nome desta organizagao sera Rotary Club de President© Getulio. 
Paragrafo Primeiro - O Rotary Club de President© Getulio e constituido por prazo 
indeterminado.
Paragrafo Segundo - A dissolugao, cisao ou fusao do Rotary Club de President© 
Getulio dar-se-a quando aprovada em duas reunioes extraordinarias de sua 
Assembleia, especialmente convocadas para tal fim, com intervalos entre elas de 
60 (sessenta) dias, no minimo, e, noventa dias, no maximo, pelo voto favoravel de 
dois tergos de seus membros, em cada reuniao.
Paragrafo Terceiro - Ocorrendo a dissolugao do Rotary Club de President© 
Getulio ou o seu eventual desligamento do Rotary International, seu patrimonio 
sera destinado imediata e obrigatoriamente ao Rotary Club que apadrinhou sua 
fundagao, ou na falta deste, a Governadoria Distrital a que pertenceu este clube. 

Artigo 3. Locaiidade do clube : A localidade deste clube e a seguinte: Rua Alfonso 
Lange, n° 320, President© Getulio - SC.
Artigo 4. Objetivo: O Objetivo do Rotary e estimular e fomentar o ideal de servir, 
como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando:

Primeiro - 0 desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de 
proporcionar oportunidades de servir;
Segundo - O reconhecimento do merito de toda ocupagao util e a difusao das 
normas de etica profissional;
Terceiro - A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada urn na sua 
vida publica e privada;
Quarto - A aproximagao dos profissionais de todo o mundo, visando a 
consolidagao das boas relagoes, da cooperagao e da paz entre as nagoes.

Artigo 5. Quatro Avenidas de Servigos: As Quatro Avenidas de Servigos do 
Rotary servem de base filosofica e pratica para os trabalhos deste clube, a saber:

1. Servigos Internos — A primeira Avenida de Servigos envolve os passes a 
serem adotados pelos rotarianos para urn excelente funcionamento deste clube.
2. Servigos Profissionais — A segunda Avenida de Servigos tern por objetivo a 
promogao de altos padroes de etica nos negocios e profissoes, o reconhecimento 
do valor de todas as ocupagoes uteis e a promogao do ideal de servir em todas as 
atividades profissionais dignas. O papel dos socios inclui 5 obedierici 
codigo de conduta pessoal e profissional em consonancia cc 
Rotary.
3. Servigos a Comunidade — A terceira Avenida de Servigos consiste das 
atividades implementadas pelos rotarianos, as vezes em cooperagao com outros
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ESTATUTOS DO ROTARY CLUB DE PRESIDENTE GETULIO

para melhorar a qualidade de vida dos residentes da comunidade ou 
municipalidade deste clube.
4. Servigos Internacionais — A quanta Avenida de Servigos do Rotary refere-se 
as atividades implementadas pelos rotarianos em prol da paz, boa vontade e 
compreensao internacional, inclusive o relacionamento com povos de outros 
paises e conhecimento de seus costumes, realizagoes, aspiragoes e problemas 
por meio de contatos pessoais efetuados durante viagens, comparecimento a 
convengoes, leitura e correspondencia, inclusive mediante cooperagao em 
atividades e projetos de outro clube que beneficiarao pessoas de outros paises. 

Artigo 6. Reunioes:
Segao 1 — Reunioes ordinarias.
a) Dia e hora - Este clube reunir-se-a regularmente, uma vez por semana, no dia e 
na hora prescritos no regimento interne.
b) Transferencia da reuniao - Por justa causa, o conselho podera transferir uma 
reuniao ordinaria para qualquer dia do periodo que se inicia no dia seguinte ao da 
reuniao ordinaria anterior e termina no dia que precede a reuniao ordinaria 
subsequente, ou para uma hora diferente no dia regulamentar, ou para urn lugar 
diferente.
(c) Cancelamento - O conselho podera cancelar uma reuniao ordinaria quando:
1) ela recair num feriado, inclusive feriado comumente celebrado;
2) em virtude do falecimento de socio do clube;
3) na ocorrencia de uma epidemia ou de calamidade que afete a comunidade como 
urn todo;
4) na ocorrencia de conflito armado na comunidade que coloque em perigo a vida 
dos socios do clube;

Paragrafo primeiro - O conselho podera cancelar ate urn maxi mo de quatro 
reunioes ordinarias por ano por causas nao especificadas neste estatuto; 
Paragrafo segundo - A excegao das ocorrencias previstas na alinea “c”, Segao 1 
do Art. 6, o clube nao podera deixar de se reunir por mais de tres reunioes 
ordinarias consecutivas.

Segao 2 — Assembleia anual.
A assembleia anual para a eleigao dos dirigentes realizar-se-a ate 31 de dezembro, 
conforme estabelecido no regimento interne.

Artigo 7. Quadro Social:
Segao 1 — Qualificagdes gerais.
Este clube sera integrado por adultos, de carater ilibado e de boa reputagao 
comercial, profissional e/ou na comunidade.
Segao 2 — Categorias.
Este clube tera duas categorias de socio:
a) representative;
b) honorario.
Segao 3 — Socio representativo. ^
A pessoa que possuir as qualificagdes estabelecidas na segao\1 do artigo 
estatutos e, observado o metodo para eleigao^rescrita no Air, 13 do R*
Interne do Rotary Club de Presidente Getulio, poclera ser eleita para a cat< 
socio representativo deste clube.
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ESTATUTOS DO ROTARY CLUB DE PRESIDENTE GETULIO

Segao 4 — Transferencia ou ex-rotariano.
Qualquer socio podera proper como socio representativo o nome de rotariano, ou 
ex-rotariano, que tenha sido transferido se a pessoa proposta estiver deixando, ou 
deixou, de pertencer ao quadro social de seu antigo clube, pelo fato de nao mais 
exercer a profissao, ou conduzir o negocio que a intitulava a classificagao detida na 
localidade do clube de origem ou em seus arredores.
Paragrafo primeiro - O socio que se transfere ou o ex-socio de clube que estiver 
sendo proposto como socio representative, em conformidade com os dispositivos 
desta segao, tambem pode ser proposto pelo ex-clube.
Paragrafo segundo - A classificagao de urn ex-rotariano ou rotariano que esteja 
sendo transferido nao representara obstaculo a eleigao deste como socio 
representativo mesmo que, como resultado de tal eleigao, o quadro social exceda 
temporariamente os limites relatives a detentores de classificagao.

Segao 5 — Duplicidade da qualidade de socio.
a) Nenhum rotariano podera ser socio representativo simultaneamente neste e em 
outro clube;

b) Nenhum rotariano podera ser socio representativo e honorario neste clube;
c) Nenhuma pessoa podera, simultaneamente, ser rotariano e rotaractiano.

Segao 6 — Socio honorario.
(a) Elegibilidade para a categoria de socio honorario. Pessoas que tenham se 
sobressaido por servigos meritorios em prol do ideal do Rotary e pessoas 
consideradas amigas do Rotary em virtude de seu constante apoio a causa rotaria, 
poderao ser eleitas socios honorarios deste clube.

I) A duragao de sua filiagao sera determinada pelo conselho diretor.
II) E permitido ser eleito socio honorario em mais de urn clube.

(b) Direitos e privilegios. Socios honorarios estarao isentos do pagamento da joia 
de admissao e das quotas.

I) Nao terao direito a voto e nao poderao deter nenhum cargo de dirigente de 
clube. II) Nao poderao deter nenhuma classificagao.
IIIJTerao o direito de comparecer a todas as reunioes do clube e usufruirao todos 
os demais privilegios inerentes a associagao a este clube.
IV)S6cios honorarios nao desfrutarao qualquer beneficio ou direitos em outros 
clubes, exceto o direito de visita-los sem necessidade de convite por parte de 
rotarianos.

Segao 7 — Cargos publicos.
Pessoas eleitas ou nomeadas para deter cargo publico por urn periodo especifico 
de tempo nao serao elegiveis a categoria de socio representativo neste clube na 
classificagao do cargo para o qual tenham sido eleitas ou nomeadas.

Paragrafo primeiro - A restrigao de que trata esta Segao, nao se aplica aqueles 
que detenham cargos em escolas, faculdades ou qualquer outra instituigao 
educacional ou que tenham sido eleitos ou nomeados para deter cargo no poder 
judiciario. ^ \i\
Paragrafo segundo - Socios representatives eleitos ou nomeados para ocu 
cargo publico por urn periodo especifico de tempo continuarao a deter, durante 
seus mandates, as classificagoes que detinham antes de suas eleigoesfou 
nomeagoes.

Segao 8 — Emprego no Rotary International. ^ '
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ESTATUTOS DO ROTARY CLUB DE PRESIDENTE GETULIO

Este clube podera ter em seu quadro social, socios que sejam funcionarios do 
Rotary International.

Artigo 8. Classificagdes:
Segao 1 — Dispositivos gerais.
a) Atividade principal. Todo socio representative sera classificado de acordo com 
seu respective ramo de negocio, profissao ou servigo comunitario.

I) A classificagao sera aquela que descreve a atividade principal e reconhecida da 
firma, companhia ou instituigao a qual o socio esteja ligado ou aquela que 
descreve a atividade principal e reconhecida de sua empresa ou profissao, ou a 
natureza da atividade de prestagao de servigos a comunidade.

b) Corregao ou alteragao. For razoes justificadas, o conselho pode corrigir ou 
alterar a classificagao de qualquer socio.

I) A notificagao da corregao, ou do ajuste proposto, sera encaminhada ao socio, o 
qual tera o direito de ser ouvido a respeito.

Segao 2 — Limitagoes.
O clube nao devera eleger a categoria de socio representative, alguem que 
detenha classificagao ja representada no clube por pelo menos cinco socios. 

Paragrafo primeiro - Quando o clube possuir mais de 50 socios, permitir-se-a a 
eleigao de novos socios representatives para uma mesma classificagao, limitados 
a ate dez por cento do quadro de socios representatives do clube.
Pardgrafo segundo - Socios aposentados nao serao levados em consideragao 
no calculo do numero de pessoas que representam a classificagao.
Pardgrafo terceiro - A classificagao de ex-rotariano ou rotariano que esteja 
sendo transferido, ou de urn ex-participante de programa da Fundagao Rotaria 
conforme definido pelo conselho diretor do Rl, nao representara obstaculo a 
eleigao deste como socio representative, ainda que, com o resultado de tal 
eleigao, o quadro social do clube exceda temporariamente os supracitados limites. 
Paragrafo quarto - Se algum socio mudar de classificagao, o mesmo podera 
continuar filiado ao clube na nova classificagao independentemente dos limites 
aqui estabelecidos.

Artigo 9. Frequencia:
Segao 1 — Dispositivos gerais.
Todo socio deve comparecer as reunioes ordinarias deste clube.

Paragrafo primeiro - O socio recebera credit© de frequencia se: 
a) estiver presente durante, pelo menos, 60% da reuniao;

b) estiver presente e inesperadamente tiver que se retirar e subsequentemente 
comprovar satisfatoriamente ao conselho deste clube que essa agao foi 
necessaria;
c) recuperar sua ausencia conforme prescrito a seguir:

I) 14 dias antes ou apos a reuniao: Se em qualquer dia no periodo 
compreendido entre os 14 dias que antecederem e os 14 dias que sucederem 
o dia e a hora normal de uma reuniao ordinaria deste clube:

1) assistir a, pelo menos, 60% da reuniao ordinaria de qualquer outro clube ou
clube provisorio, ou; - A \od
2) assistir a reuniao ordinaria de Rotaract Club ou Rotaract Club provisorio, ou 
de Interact Club ou Interact Club provisorio, ou de Nucleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitario ou Nucleo Rotary
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Comunitario provisorio, ou de Grupo de Companheirismo do Rotary ou Grupo 
de Companheirismo provisorio, ou;
3) comparecer a convengao do Rotary International, a reuniao do conselho de 
legislagao, a assembleia internacional, a institute rotario para administradores 
atuais e anteriores do Rl, a institute rotario para administradores atuais, 
anteriores e entrantes do Rl, ou a qualquer outra reuniao do Rl - convocada 
com a aprovagao do conselho diretor do Rl ou do presidente do Rl atuando 
em nome do conselho diretor do Rl -, a conferencia multizonal do Rotary, a 
reuniao de comissao do Rl, a conferencia distrital rotaria, a assembleia 
distrital rotaria, a qualquer reuniao distrital realizada por instrugao do conselho 
diretor do Rl, a qualquer reuniao de comissao distrital realizada por instrugao 
do governador de distrito, ou a reuniao interclubes devidamente convocada,
ou;
4) se apresentar no local e na hora da reuniao ordinaria de qualquer outro 
clube com o proposito de assisti-la, e tal clube nao estiver se reunindo nesse 
local e nessa hora, ou;
5) participar de projetos de servigos internes, de eventos comunitahos 
organizados pelo clube ou de reuniao autorizados pelo conselho, ou;
6) comparecer a reuniao do conselho diretor ou, caso autorizado por referido 
conselho, a reuniao de comissao de prestagao de servigos a qual o socio foi 
indicado, ou;
7) participar de atividade interativa no web site do clube, pelo period© medio 
de 30 minutos.

Paragrafo segundo - Quando o socio estiver em viagem ao exterior por mais de 
14 dias, nao estara sujeito ao prazo aqui estabelecido, para que possa 
comparecer as reunioes dos clubes locais em qualquer ocasiao durante o period© 
de duragao da viagem.
Paragrafo terceiro - O comparecimento do socio nas reunioes referidas no 
paragrafo segundo sera considerado como valido substitute as reunioes 
ordinarias as quais tenha deixado de comparecer em seu proprio clube por motive 
de viagem, observado o seguinte: 

a) Se por ocasiao da realizagao da reuniao ordinaria:
I) estiver viajando pela via razoavelmente mais direta para comparecer ou apos 
haver comparecido a uma das reunioes mencionadas no paragrafo primeiro, 
alinea “c”.1.3 acima, ou;
II) estiver a servigo do Rotary desempenhando fungoes inerentes ao cargo de 
administrador ou membro de comissao do Rl, ou curador da Fundagao Rotaria,
ou;
III) estiver servindo como representante especial do governador de distrito na 
fundagao de urn novo clube, ou;
IV) estiver a servigo do Rotary como funcionario do Rl, ou;
V) estiver participando direta e ativamente de projeto de prestagao de servigos 
patrocinado pelo distrito, pelo Rl ou pela Fundagao Rotaria em regiao remota 
onde seja impossivel recuperar a frequencia, oq;
VI) autorizado pelo conselho diretor do clube, estiver a servigo ao Rotary e que 
impega seu comparecimento a reuniao. f
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Segao 2 — Ausencia prolongada devido a missao especial.
Se o socio estiver trabalhando por longo penodo de tempo em missao especial, 
seu comparecimento as reunioes do clube que Ihe for indicado no local de referida 
missao compensara a ausencia as reunioes do proprio clube, desde que um acordo 
mutuo entre os clubes tenha sido estabelecido.
Segao 3 — Ausencias autorizadas.
O socio sera dispensado de satisfazer os requisites de frequencia quando: 

Paragrafo primeiro - A ausencia ocorrer em circunstancias e condigoes 
autorizadas pelo conselho diretor do clube, vez que o conselho tern o direito de 
abonar as ausencias que, justificadas e a seu juizo, ocorrerem por motives 
validos.
Paragrafo segundo - Atender, cumulativamente, os seguintes requisites:

I) A soma da idade do postulante e do numero de anos em que o mesmo foi 
socio de um ou mais clubes totalize 85 anos ou mais e;
II) Notificar o secretario do clube por escrito de que deseja tal dispensa e;
III) 0 conselho diretor concordar.

Segao 4 — Ausencias de administradores do Rl.
Qualquer socio que estiver exercendo cargo como administrador do Rl tera suas 
ausencias justificadas.
Segao 5 — Registro de frequencia.
As ausencias de qualquer socio que puderem ser justificadas conforme os 
dispositivos do paragrafo segundo da Segao 3, ou Segao 4 deste artigo nao 
constarao do registro de frequencia do clube.

Artigo 10. Assembleia:
Segao 1 - Competencia
A Assembleia do clube e o orgao maximo, normative e deliberative do Rotary Club 
de Presidente Getulio, e tern as seguintes competencias.
a) deliberar sobre o Regulamento Interno e ou Estatuto do Clube;
b) eleger em reuniao ordinaria anual o Presidente do Clube para o proximo ano 
rotario;
c) deliberar sobre as contas e o balango anual do clube, mediante parecer do 
Conselho Diretor do clube;
d) deliberar sobre os relatorios do Conselho Diretor e das Comissoes do Clube;
e) aprovar as taxas de contribuigoes de participagao no Rotary Club de Presidente 
Getulio, quando nao estabelecidas no Regulamento do Grupo;
f) deliberar sobre os demais assuntos, de ordem estatutaria e regimental, nao 
expressamente previstos por este estatuto.
Segao 2 - Composigao
A assembleia do clube e composta por todos os socios representatives do Rotary 
Club de Presidente Getulio e que nao apres£r\tem 
restrigoes ao exercicio de seu direito de socio pr 
regimento interno do clube.
Segao 3 - Quorum e forma de reuniao

s ou quaisquer
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A Assembleia de Clube se reune e delibera com qualquer numero de presentes, 
por convocapao do Conselho Diretor do Rotary Club de Presidente Getulio, com 
antecedencia minima de 15 dias:
a) ordinariamente, a qualquer tempo;
b) extraordinariamente, por solicitapao do Conselho Diretor do Clube ou de 1/3 (urn 
quinto) dos membros do clube.
Sepao 4 - Edital
Os editais de convocapao deverao ser afixados no quadro de avisos do Clube, 
dentro do prazo legal, constando obrigatoriamente: Ordem do Dia, local e data de 
sua realizapao. Deverao ser mantidas copias do Edital a disposipao dos associados 
para o caso de serem solicitadas, ou ainda, na medida das possibilidades, 
enviadas aos interessados.

Artigo 11. Diretores e dirtgentes:
Sepao 1 — Orgao dirigente
O orgao dirigente deste clube sera o conselho constituido de acordo com os 
dispositivos do regimento interno.
Sepao 2 — Poderes.
O conselho tera controle geral sobre todos os dirigentes e comissoes e podera, por 
justa causa, declarar qualquer cargo vago.
Sepao 3 — Poder de decisao final do conselho.
A decisao do conselho em todos os assuntos do clube sera final, sujeita apenas a 
recurso a assembleia do clube.

Par£grafo primeiro - Quando se tratar de baixa do quadro social, o socio, em 
conformidade com a sepao 6 do artigo 13, podera interpor recurso ao clube, 
solicitar mediapao ou solicitar arbitragem.
Paragrafo segundo - Em caso de recurso, a decisao do conselho diretor 
somente sera revogada em assembleia, pelo voto favoravel de dois terpos dos 
socios presentes a reuniao ordinaria especificada pelo conselho diretor, em que 
haja quorum, devendo o secretario informar todos os socios do clube sobre o 
recurso com pelo menos cinco (5) dias de antecedencia da data de tal reuniao.

I) A deliberapao da assembleia do clube sera final.
Sepao 4 — Conselho Diretor.
0 conselho diretor deste clube consistira de urn presidente, urn presidente eleito, urn 
ou mais vice-presidentes, urn secretario, urn tesoureiro e urn diretor de protocolo, 
diretores de comissoes, conforme disposto no regimento interno do clube.
Sepao 5 - Competencia do Conselho Diretor.
Compete ao Conselho Diretor:
a) promover o desenvolvimento do Rotary Club em sua area, zelando pelo 
cumprimento deste Estatuto, do Regimento Intemp e regulamentos do Rl;
b) promover as facilidades necessarias para as\feunioes e atividades do Rotary Club
de Presidente Getulio; v| \
c) obter recursos materiais, assim como, particularmente os financeiros^por meio da 
cobranpa de contribuipoes, de doapoes, de campanhas financeiras e de outras 
atividades; V
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d) manter a disposigao da Assembleia do clube a documentagao necessaria para 
orientar as deliberagoes do clube, inclusive apresentando balango anual financeiro e 
de suas atividades;
e) assegurar a continuidade e o desenvolvimento do Rotary Club de Presidente 
Getulio;
f) propiciar uma boa divulgagao do Rotary Club local junto a comunidade;
g) registrar, tempestivamente, todos seus participantes perante o Rl, efetivando, 
inclusive, os registros complementares durante o ano rotario;
h) aprovar o calendario anual de atividades do Rotary Club de Presidente Getulio;
i) responsabilizar-se, solidariamente, pelos atos praticados pelos socios que nomear 
e/ou designar, assim como pelos que participarem no clube com cargo ou fungao, 
quando no desempenho das fungoes para as quais foram nomeados ou designados;
j) manter os valores pecuniarios do clube, depositados em conta bancaria, caderneta 
de poupanga ou outra aplicagao financeira a criterio da propria diretoria, nao 
devendo manter em caixa, quantia superior a dois salarios minimo;
k) deliberar sobre as campanhas financeiras a serem realizadas;
l) manter registrado em livro proprio, o controle das nomeagoes e exoneragoes dos 
socios e membros do Conselho Diretor do clube;
m) manter em dia o registro das atas do Conselho Diretor;
n) manter em dia o cadastre dos socios do clube;
o) manter em dia todas as obrigagoes legais, fiscais e estatutarias da sua 
competencia, cumprindo-as e fazendo-as cumprir a todos os membros e orgaos da 
sua responsabilidade;

Paragrafo primeiro - Os membros do Conselho Diretor do Rotary Club de 
Presidente Getulio serao solidariamente responsaveis por eventuais danos 
causados a terceiros por seus associados ou prepostos, durante as atividades 
regulares que forem desenvolvidas pelo clube.
Pardgrafo segundo - Qualquer acidente ou lesao que venha a sofrer qualquer 
membro do clube, durante atividades regulares, serao de responsabilidade do 
Rotary Club de Presidente Getulio no ambito jundico da responsabilidade civil. 
Paragrafo terceiro - Em juizo ou fora dele, ativa e passivamente, o Rotary Club 
de Presidente Getulio e representado por seu Presidente.

Segao 6 - Patrimonio: Constituem o patrimonio do Rotary Club de Presidente 
Getulio todos os bens moveis e imoveis adquiridos, recebidos em doagao ou cedidos 
em definitive ao clube.

Paragrafo primeiro - O patrimonio do clube somente podera ser alienado, 
penhorado ou onerado, nos termos do presente estatuto e normas legais 
vigentes, devendo existir consentimento expresso, em todos os casos, da 
Assembleia do Rotary Club de Presidente Getulio, especialmente eonvocada para
tal.
Paragrafo segundo - observado o paragrafo terceiro do artigo 2r-o patrimonio, 
em caso de extingao do orgao rotario que o administra, e mediante clausula de 
retorno, passa a administragao do clube rotario qUe apadrinhou sua funda
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Segao 7 - Finangas
Constituem receitas do Rotary Club de Presidente Getulio as contribuigoes dos seus 
socios, os resultados do movimento financeiro de suas diretorias, as contribuigoes 
de pessoas ffsicas e/ou jundicas, os resultados de campanhas financeiras e as 
subvengoes.

Paragrafo primeiro - O Rotary Club de Presidente Getulio nao distribui lucros, 
vantagens ou bonificagoes a dirigentes ou associados, sob nenhuma forma ou a 
qualquer pretexto.
Paragrafo segundo - O clube e inteiramente responsavel pela sua propria 
manutengao, sendo de inteira responsabilidade da sua Assembleia, Conselho 
Diretor e demais orgaos do clube, a obtengao de fundos necessaries a sua 
completa manutengao e funcionamento.
Paragrafo terceiro - Sao de responsabilidade exclusive do Conselho Diretor, os 
emprestimos ou dividas contraidas na vigencia da sua gestao, em desacordo com 
as normas vigentes.
Paragrafo quarto - Os membros do Conselho Diretor do clube respondem 
solidariamente por eventuais diferengas financeiras que venham a ocorrer em sua 
gestao, bem como por malversagao ou uso indevido dos recursos da Entidade, 
devendo repor imediatamente os prejuizos que derem causa.
Paragrafo quinto - A emissao de cheques e outros documentos onerosos que 
importem em obrigagoes ou responsabilidades legais deverao ser assinados, em 
conjunto, pelo presidente e pelo tesoureiro do clube.
Paragrafo sexto - Os associados do Rotary Club de Presidente Getulio nao 
respondem direta ou subsidiariamente pelas obrigagoes contraidas por ato ou 
omissao de qualquer orgao do clube, salvo se tenham gerado ou contribuido para 
sua ocorrencia, por agao ou omissao.
Paragrafo setimo - 0 ano fiscal encerra-se em 30 de junho de cada ano, na 
forma do ano rotario, devendo o Conselho Diretor, nos sessenta (60) dias 
subsequentes, apresentar o balango da gestao financeira respectiva, para exame 
e aprovagao da Assembleia do clube.

Segao 8 — Eleigao dos dirigentes.
a) Mandato dos dirigentes, k excegao do presidente. Todo dirigente sera eleito 
conforme o estabelecido no regimento intemo.

I) Exceto no caso do presidente, os dirigentes tomarao posse do cargo no dia 1° 
de julho imediatamente seguinte a sua eleigao, servindo o periodo de seu 
mandato, ou ate que seu sucessor tenha sido devidamente eleito e satisfeito os 
requisites aplicaveis.

b) Mandato do presidente. O presidente sera eleito conforme estipulado no
regimento intemo, ou seja, no maximo dois (2) anos e no minimo dezoito (18) meses 
antes da data em que tomara posse do cargo, servindo como presidente 
apos a devida eleigao. \

I) O presidente indicado passara a ser conhecido como presidente eleito a partir 
do dia 1° de julho do ano anterior ao do inicio de seu mandate como presidente.
II) 0 presidente tomara posse no dia 1° de julho e servira durante um ano ou ate 
que seu sucessor tenha sido eleito e satisfeito os requisites aplicavei$

indicado

‘7 \ciO\

\c \/
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(c) Qualificagoes. Cada dirigente e diretor deverao ser socios, em pleno gozo de 
seus direitos, deste clube.

I) O presidente eleito, a menos que autorizado pelo governador eleito, devera 
participar do seminario distrital de treinamento para presidentes eleitos de clube 
e da assembleia distrital.
II) Dispensado o presidente eleito, este enviara um representante de seu clube 
que posteriormente tera a obrigagao de transmitir-lhe as informagoes obtidas.
III) Quando o presidente eleito nao comparecer ao seminario de treinamento 
para presidentes eleitos de clube nem a assembleia distrital, nao tiver sido 
dispensado desse comparecimento pelo governador eleito e, no caso de 
ausencia autorizada, nao tiver enviado em seu lugar um representante do clube, 
nao tera o direito de assumir o cargo de presidente do clube.
IV) Na hipotese de se verificar o contido no Art.11.8.”c”.lll, deste estatuto, o 
presidente em exercicio deve continuar no cargo ate que seu sucessor, que 
tenha comparecido ao seminario de treinamento de presidentes eleitos e a 
assembleia distrital, ou a treinamento julgado adequado e suficiente pelo 
governador eleito, seja devidamente eleito.

Artigo 12. Joia de admissao e quotas: Todo socio pagara a joia de admissao e a 
quota anual estabelecidas no regimento interno.

Paragrafo primeiro - Esse dispositive nao se aplicara:
a) a ex-socios;
b) socios transferidos de outro clube que passarem a integrar o quadro social 
deste clube, em conformidade com a segao 4 do artigo 7;
c) ex-rotaractiano que tenha safdo de seu Rotaract Club e, transcorridos menos 
de dois anos, venha a se associar a este Rotary Club.

Artigo 13. Duragao do titulo de socio:
Segao 1 — Prazo.

0 titulo de socio vigorara por toda a existencia deste clube, exceto quando 
cancelado conforme os dispositivos deste artigo.

Segao 2 — Cessagao automatica.
a) Qualificagoes para ser socio. O titulo de socio sera cancelado 
automaticamente quando o socio deixar de possuir as qualificagoes para pertencer 
ao quadro social.

Paragrafo primeiro - esse dispositive nao se aplicara:
1) quando o conselho outorgar ao socio que vier a se mudar da localidade deste 
clube ou de seus arredores uma licenga de dispensa, de no maximo um ano, 
para que possa visitar e conhecer o Rotary Club da nova comunidade, desde 
que continue a satisfazer todas as condigoes de afiliagao ao clube;
2) quando o conselho permitir ao socio representative que vier a se mudar da 
localidade deste clube ou de seus arredores^ preservagaq de sua ego/digao de 
socio se continuar a satisfazer todos os requisites para afiliagao ao clube.

b) Meios de reingressar. Quando a filiagao de um socio tiver cessado em virtude 
do estabelecido na subsegao (a) desta segao, este podera solicitar nova admissao, 
quer na mesma classificagao, quer em outra desde que, por ocasiad de tal 
cessagao, estivesse em pleno gozo de seus direitos no clube.

10
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c) Cessagao da afiliagao de socio honorario. A afiliagao do socio honorario 
cessara automaticamente no final do periodo estabelecido pelo conselho diretor 
para essa categoria de socio.

Paragrafo primeiro - O conselho diretor podera prorrogar tal titulo por periodo 
adicional.
Paragrafo segundo - O conselho diretor pode rescindir a afiliagao do socio 
honorario em qualquer ocasiao.

Segao 3 — Cessagao — Falta de pagamento das quotas.
a) Process©. Qualquer socio que deixar de pagar a quota, dentro de trinta (30) dias 
apos o prazo estabelecido, sera notificado de tal fato por escrito, pelo secretario, 
em seu ultimo enderego conhecido.

Paragrafo primeiro - Quando a quota nao for paga dentro de dez (10) dias apos 
a data da notificagao, o titulo de tal socio podera ser cancelado pelo conselho 
diretor.

b) Readmissao O conselho podera readmitir o ex-socio, a pedido deste e 
mediante pagamento de seu debito com o clube.

Paragrafo primeiro - Nenhum ex-socio podera ser readmitido como socio 
representative quando a classificagao que anteriormente representava estiver em 
conflito com a segao 2 do artigo 8 deste estatuto.

Segao 4 — Cessagao — Falta de freqiiencia.
a) Porcentagem de frequencia. Todo socio devera comparecer, ou 
alternativamente recuperar a frequencia, a pelo menos 50% das reunioes 
ordinarias realizadas a cada semestre do ano rotario.

Paragrafo primeiro 
govemadores assistentes deverao ser dispensados deste requisite.
Paragrafo segundo - O socio que nao observar o acima exposto estara sujeito a 
ter sua condigao de socio rescindida.
Paragrafo terceiro - Cabe ao conselho avaliar, aceitar ou nao aceitar, a ausencia 
por causa justificada.

b) Ausencias consecutivas. Exceto quando dispensado pelo conselho por 
motives justificados ou em conformidade com os dispositivos das segoes 3 ou 4 do 
artigo 9, qualquer socio que falte a quatro reunioes ordinarias consecutivas e nao 
recupere a frequencia, sera informado pelo conselho diretor de que suas faltas 
podem ser consideradas como pedido de baixa do quadro social do clube.

Paragrafo primeiro - Avisado o socio sobre suas ausencias, o conselho, por voto 
majoritario, podera promover a baixa do quadro social do nome do socio faltoso. 

Segao 5 — Outras causas de cessagao.
a) Causa justificada. O titulo de qualquer integrante do clube que deixar de
possuir as qualificagoes para ser socio deste clube, ou por qualquer outra causa 
justificada, pode ser cancelado pelo conselho diretor mediante o voto de, pelo 
menos, (2/3) dois tergos dos membros do referido conselho, em reuniao convocada 
para tal fim. rTl ^--i

Paragrafo primeiro - Os principios que nbrteiam esta reuniao devem ser aqueles 
expostos na segao 1 do artigo 7 e tambem pa Prova Quadrupla.

b) Aviso. Antes de obedecer ao disposto na subsegao (a) desta segao, o socio 
sera formalmente notificado com dez (10) dias de antecedencia, acerca da medida 
pendente para que possa encaminhar resposta, por escrito, ao copselho. \

Conforme definido pelo conselho diretor do Rl
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Paragrafo primeiro - Assegurar-se-a ao socio o direito de comparecer perante o 
conselho para apresentar sua defesa.
Paragrafo segundo - A notificagao sera entregue por meio de portador ou carta 
registrada remetida ao ultimo enderego conhecido do socio. 

c) Preenchimento da classificagao. Quando o conselho tiver cancelado o titulo 
de um socio obedecendo aos dispositivos desta segao, o clube nao podera eleger 
novo socio para representar a classificagao que o ex-socio detinha ate que o prazo 
para interpor recurso tenha expirado e a decisao do clube ou do juizo arbitral tenha 
sido anunciada.

Paragrafo primeiro - Este dispositive nao sera aplicado quando, com a eleigao 
do novo socio, o numero de socios, incluidos nessa classificagao, permanecer 
dentro dos limites, ainda que a decisao do conselho diretor, a respeito do 
cancelamento do titulo, venha a ser revogada.

Segao 6 — Direito a recurso, mediagao ou arbitragem em caso de baixa.
a) Aviso. Decorridos sete (7) dias da data da reuniao do conselho que deliberou 
pelo cancelamento do titulo de socio, o secretario notificara este ultimo por escrito 
da decisao.

Paragrafo primeiro - No prazo de quatorze (14) dias apos a data da notificagao, 
o socio podera comunicar ao secretario, por escrito, sua intengao de interpor 
recurso ao clube, pedir mediagao ou de pedir a instauragao de arbitragem, de 
acordo com o disposto no artigo 17 destes estatutos.

b) Data do julgamento do recurso. Caso o recurso tenha sido interposto, o 
conselho marcara a data para seu julgamento em uma reuniao ordinaria do clube, a 
ser realizada dentro de vinte e um (21) dias apos o recebimento da notificagao do 
recurso.

Paragrafo primeiro - A notificagao escrita relativa a essa reuniao e ao assunto 
especial a ser tratado sera encaminhada a todos os socios com, no minimo, cinco 
(5) dias de antecedencia.
Paragrafo segundo - Somente socios poderao estar presentes quando o recurso 
for julgado.

c) Mediagao ou arbitragem. O procedimento seguido em caso de mediagao ou 
arbitragem sera aquele disposto no artigo 17.
d) Apelagao. Em caso de recurso, a deliberagao deste clube sera final e 
obrigatoria para todas as partes, nao havendo direito a arbitragem.
e) Decisao dos arbitros ou do juiz. Se for solicitada arbitragem, a decisao dos 
arbitros ou, em caso de disputa, do juiz, sera final e obrigatoria para todas as 
partes, nao havendo direito a recurso.
f) Fracasso na mediagao. Caso seja solicitada mediagao e esta fracasse, o socio 
podera interpor recurso ao clube ou pedir a instauragao de arbitragem, conforme o 
previsto na subsegao (a) desta segao.
Segao 7 — Poder de decisao final do co 
A deliberagao do conselho diretor, quando n§o for apelada a6, clube ou nao for 
solicitado juizo arbitral, sera final.
Segao 8 — Renuncia. \o^\
A renuncia de qualquer socio deste clube devera ser formalmente apresentada ao 
presidente ou secretario do clube.

ho. ----
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Paragrafo primeiro - A renuncia de socio sera acolhida pelo conselho diretor, 
condicionada a liquidapao de todos os debitos do socio com o clube.

Segao 9 — Perda de direitos a bens sociais.
Qualquer pessoa cujo titulo de socio neste clube tenha sido cancelado por qualquer 
motivo, abdicara do direito sobre quaisquer fundos ou outros bens pertencentes ao 
clube.
Segao 10 — Suspensao temporaria.
0 conselho diretor podera, por meio de votagao pela maioria de (2/3) dois tergos de 
seus membros, suspender temporariamente o socio pelo periodo da averiguagao 
de ilicito praticado pelo mesmo, independentemente de qualquer outro dispositive 
destes estatutos, quando a juizo do conselho:
a) as acusagoes de que um socio se recusou ou negligenciou a cumprir as 
determinagoes destes estatutos forem verossimeis;
b) o socio for considerado culpado de conduta inadequada ou prejudicial aos 
interesses do clube;
c) as acusagoes, quando comprovadas, constituirem causa suficiente para 
cancelar seu titulo de socio.

Paragrafo primeiro - Nenhuma agao devera ser tomada com relagao a 
associagao do rotariano ate que o assunto pendente seja concluido ou 
determinado evento precise ocorrer antes do cancelamento do titulo de socio. 
Paragrafo segundo - No melhor interesse do clube e sem a realizagao de votagao 
dos socios, a associagao do rotariano em questao devera ser suspensa 
temporariamente.
Paragrafo terceiro - Nessas condigoes.

a) nao sera permitido ao socio comparecer as reunioes ordinarias nem a outras 
atividades do clube;
b) o socio sera afastado de suas fungoes administrativas no clube;
c) o socio sera dispensado de cumprir com os requisites de frequencia.

Artigo 14. Assuntos comunitarios, nacionais e internacionais:
Segao 1 — Assuntos apropriados.
Qualquer assunto que envolva o bem-estar geral da comunidade, da nagao e do 
mundo e do interesse dos socios deste clube e e apropriado e pode ser estudado e 
discutido de maneira justa e imparcial em reuniao do clube para o esclarecimento 
dos rotarianos na formagao de suas opinioes individuais.

Paragrafo primeiro - O clube nao podera expressar opiniao a respeito de 
qualquer questao de controversia publica.

Segao 2 — Nao serao feitas recomendagoes.
Este clube nao endossara nem recomendara candidates a cargos publicos, nem 
discutira em qualquer de suas reunioes os meritos ou demeritos de tais candidates.
Segao 3 — Apoliticos.
a) Resolugoes e pareceres. Este clube nao adotara, nemrSifoa circular ,resolug6es
ou pareceres, nem tomara medidas con^ referencia a questoes mundiais 
problemas internacionais de natureza politica. \|%\
b) Apelos. Este clube nao dirigira apelo^d clubes, pessoa^ ou governos b hao
enviara cartas, discursos ou pianos propostos para a soldlgao de problemas 
internacionais especificos de natureza politica. 9 \
Segao 4 — Comemoragao da fundagao do Rotary. Is \

ou
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A semana do aniversario da fundapao do Rotary (23 de fevereiro) sera conhecida 
como Semana da Paz e Compreensao Mondial. Durante seu transcurso, este clube 
comemorara os servigos prestados pelo Rotary, refletira sobre as realizagoes 
alcangadas e destacara os programas em prol da paz, compreensao e boa vontade 
na comunidade e no mundo.

Artigo 15. Revistas rotarias:
Segao 1 — Assinatura obrigatoria.
A menos que, conforme previsto no regimento interne do Rl, este clube seja 
dispensado pelo conselho diretor do Rl de cumprir com os dispositivos deste artigo, 
todo socio se tornara assinante da revista oficial ou da revista regional aprovada e 
prescrita para o clube pelo conselho diretor do Rl, assim o permanecendo 
enquanto fizer parte do quadro social. A assinatura sera paga semestralmente e 
continuara em vigor enquanto for socio do clube e ate o final do semestre durante o 
qual deixar de se-lo.
Segao 2 — Cobranga da assinatura.
A assinatura sera cobrada previa e semestralmente de cada socio pelo clube, e 
sera remetida a secretaria do Rl ou ao escritorio da publicagao regional, conforme 
determinado pelo conselho diretor do Rl.

Artigo 16. Aceitagao do Objetivo e cumprimento dos estatutos e regimento 
interno: O socio, ao pagar a joia de admissao e quota, aceita os preceitos do 
Rotary, conforme expresses em seu Objetivo, sujeitando-se aos estatutos e 
regimento interno deste clube e concordando em cumpri-los e, somente nessas 
condigoes, tera direito aos privilegios do clube.

Paragrafo primeiro - Todos os socios estarao sujeitos aos termos dos estatutos 
e regimento interno, independentemente do fato de ter recebido ou nao 
exemplares desses documentos.

Artigo 17. Arbitragem e mediagao:
Segao 1 — Divergencias.
A excegao de discordancia sobre decisao do conselho diretor, quaisquer 
divergencias - entre socio, socios ou ex-socios, de uma parte e este clube, 
qualquer de seus dirigentes e o conselho de outra- , por razao que nao possa ser 
solucionada com base nas normas ja estabelecidas, a divergencia sera resolvida, 
quando solicitado por qualquer das partes ao secretario, por mediagao ou 
arbitragem.
Segao 2 — Data para mediagao ou arbitragem.
Em caso de mediagao ou arbitragem, o conselho diretor estabelecera data para tal 
mediagao ou arbitragem em consulta com as partes em disputa, a ser fixada no 
decurso de 21 dias da data do recebimento da notificagao de mediagao ou 
arbitragem.
Segao 3 — Mediagao.
Em caso de mediagao, sera seguido procedimento:
a) aprovado por autoridade reconhecida na jurisdigao nacional ou estadua!^,
b) recomendado por orgao profissional pertinente com reconhecida experienc
metodos alternatives de resolugao de disputa&m ; A \|>\
c) recomendado por diretrizes documentadas segundo deliberagao do conselho
diretor do Rl ou dos curadores da Fundagao Rotaria. y- Y
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Paragrafo primeiro - Somente socios de Rotary Clubs poderao ser indicados 
como mediadores.
Paragrafo segundo - O clube podera solicitar ao govemador de distrito ou ao 
governador indicado a nomeagao de mediador que seja socio de um Rotary Club 
e tenha experiencia e conhecimentos adequados a respeito de mediagao.

Segao 4 - Resultados da mediagao.
Os resultados ou decisoes tomadas de comum acordo entre as partes em virtude 
da mediagao serao registrados com copias entregues a todas as partes, ao(s) 
mediador(es) e ao conselho diretor, esta ultima a ser arquivada pelo secretario. 

Paragrafo primeiro - Uma sumula dos resultados aceitaveis pelas partes 
envolvidas sera preparada para o conhecimento do clube.
Paragrafo segundo - Qualquer das partes, por intermedio do presidente ou 
secretario, podera requisitar mediagao adicional caso considere que qualquer 
uma delas tenha se retratado significativamente da posigao mediada.

Segao 5 - Fracasso na mediagao.
Caso mediagao for solicitada e fracassar, qualquer dos interessados podera 
interpor recurso conforme previsto na segao 1 deste artigo.
Segao 6 — Arbitragem.
Quando for solicitada arbitragem, cada parte nomeara um arbitro e estes nomearao
um juiz.

Paragrafo primeiro - Somente socios de Rotary Clubs poderao ser nomeados 
juizes ou arbitros.

Segao 7 — Decisao dos drbitros ou do juiz.
Se for solicitada arbitragem, a decisao dos arbitros ou, em caso de disputa, do juiz, 
sera final e obrigatoria para todas as partes, nao havendo direito a recurso.

Artigo 18. Regimento intemo: Este clube adotara um regimento interne que nao 
esteja em conflito com os estatutos e o regimento interno do Rl, com as regras de 
procedimento para a administragao de qualquer unidade administrativa territorial 
estabelecida pelo Rl, nem com estes estatutos, incorporando dispositivos adicionais 
destinados a administragao deste clube. O regimento interno podera ser alterado 
pela forma nele estabelecida.
Artigo 19. Interpretagao: Nestes estatutos, na interpretagao da terminologia 
“correio”, “mala direta” e “votagao por via postal”, entenda-se tambem o uso de 
correio eletronico (e-mail) e da internet, visando reduzir as despesas e aumentar as 
respostas recebidas.
Artigo 20. Emendas:

Segao 1 — Maneira de alterar.
Observado o disposto na segao 2 deste artigo, estes estatutos somente poderao 
ser alterados pelo conselho de legislagao do Rl, mediante procedimento identico ao 
estabelecido no regimento intemo do Rl para a modificagao de referido regimento. 
Segao 2 — Alteragao do artigo 2 e artigo 3.
O artigo 2 (Nome) e o artigo 3 (Localidade do clube) dos estat 
alterados em qualquer reuniao ordinaria deste clube, em qufe Viaja quorum;, pelo 
voto favoravel de pelo menos dois tergos de todos os sociosil/otantes presentes, 
desde que, cumulativamente:

notificagao da alteragao proposta tenha sido enviada pelo correio a cada socio

tutos poderao ser

a) a
com pelo menos dez (10) dias de antecedencia a feuniao; \c r \5 WO V-s
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b) a alteragao seja submetida a aprovagao do conselho diretor do Rl, entrando em 
vigor somente depois de assim ratificada. O governador pode dar opiniao ao 
conselho diretor do Rl com relagao a alteragao proposta.

Artigo 21. Vigencia: O presente Estatuto e suas alteragoes entram em vigor na data 
de seu registro no cartorio de registros publicos.
Artigo 22. Fundadores: O Rotary Club de Presidente Getulio foi fundado no dia 17 
de Junho de 2010, tendo como socio-fundadores os seguintes nomes:

CLASSITICACAO PADRINHOMEMBRO
MADEREIRAS - BENEFICIAMENTOADEMAR MINICH

Airton DemarchAGENCIAS DE VIAGENSADILENE L. P. CffRIANI
Anselmo ReginattoAECIO LUIZ WIPPEL AUTO - FUNILARIA E P1NTURA
Vilson SchwindenSEGURANgA PUBLICA - CORPO DE 

BOMBEIROS 
AMARILDO MOLINARI

Cristiano FeniandesADVOCACIA COMERCIALANDRESSAC. DA SR.VA
Osnei RahmeierPOSTOS DE COMBUSTIVEIS SERVigOSANTONIO WANDERLEI DAL 

PONTE
Antonio NaschwengTECELAGENSARLEIP. ROSSI
Rolf Dieter BaungartenCHARLES DONALD ZINK ECONOMIA

MATERIAIS DE CONSTRUgAO
representacAo comi:rcial

Elvio MeuerCLAUDEMIR HOFFMANN

CONSFRUgOES Cl VIS Giovani NascimentoCRISTIANO CARDOSO
Evelasio FernandesEDESON LUIS DA SILVA TECELAGENS
Claudio CavilhaFARMACIASGIOVANI AVI
Sergio Luis de MeloENSINO ESPECIALIVANIR TEREZINHA DAL 

PONTE
ENSINO MEDIO Agostinho PizettaJAQUELINE JUSTEN AVI

JOSE LUIZ TAMBOSI IMOVEIS - CORRETAGEM Leonir Carlos Kumer
Jorge Luiz CeruttiEQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

MANUTENgAO
JOSMAR SILVA

CONFECgOES MIS I AS VAREJO Rodrigo GadottiLEILANE SUAVE

Horst JanzenMARCOS PAULO PANDINI SEGUROS EM GERAL CORRETAGEM

Fabiano SchneiderENSINO FUNDAMENTALMARLETE DOS PASSOS
Militino EisingSERVICOS PUBLICOS MUNICIPALSMOACIR DOS SANTOS
Geraldo PassadoriMADEIREIRAS BENEFIC IAMENTORODOLFO PENZ JUNIOR

ESCRTTORIOS DE CONTABILIDADE Bernard KlaubergRONALDO GARLINI
ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE O.smar HenrichSILVANA DALMOLIN PANDINI
MEIOS DE COMUNICAgAO - JORNAL Enoe EgerSAVIO BATISTTI
MIdOS DE COMUNICAgAO - JORNAL Edson Roni KochSUELI GARZ

Orival FI. SeolaSUIANE RAMALHO MARTINS ADVOCACIA PUBLICA
IMOVEIS - CORRETAGEM Elder CostaWILSON LOCH

Artigo 23. Membros da Diretoria: Os nomes dos membros da diretoria, contendo 
sua nacionalidade, estado civil e profissao estao abaixo relacionados:

L
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CARGOProfissao NacionalidadeNOME Estado
Civil:

Brasileiro PresidenleEmpresarioSavio Batistti Casado

Brasileiro Vice PresidenleClaudemir Hoffmann Solteiro Representante
Comercial

SecretariaSueli Garz Casada Empresaria Brasileira

Brasileiro TesoureiroRonaldo Garlini Solteiro Contador

Brasileiro Protocol©Charles Donald Zink Solteiro Economista

Comissao de Projeto e Prestagao 
de Servigos

Amarildo Molinari Bombeiro BrasileiroCasado

Comissao Desenvolvimento do 
Quadro Social

Assessora Juridica BrasileiraSuiane Ramalho 
Martins

Solteira

Comissao Fundagao RotariaCasado Empresario BrasileiroGiovani Avi

Comissao Relagoes PublicasFuncionario Publico BrasileiroMoacir dos Santos Casado

Empresario Brasileiro Comissao AdministragaoJose Luis Tambosi Casado

Comissao Novas GeragoesEdeson Luis da Silva Casado Coordenador de 
Produgao_____

Brasileiro

Presidente Getulio- SC, em 12 de julho de 2010
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