
 

 
 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO-PASTORIL  DE VOLTA 
REDONDA 

 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS 
 
Artigo 1º - A Associação Comercial, Industrial e Agro-Pastoril de Volta Redonda, neste 
Estatuto também denominada ACIAP-VR, é uma Sociedade Civil, fundada em 20 de março de 
1955 por iniciativa de empresários e profissionais liberais de Volta Redonda, com sede na Rua 
Embaixador Assis Chateaubriand, nº 18, Bairro Aterrado e foro neste município de Volta 
Redonda - Estado do Rio de Janeiro, com personalidade jurídica distinta de seus associados, os 
quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade, sem fins 
lucrativos. 
 
Artigo 2º - A ACIAP-VR tem prazo de duração indeterminado e por finalidades: 
 

1-  Propiciar a união das classes empresariais e das profissões liberais, 
 

2-  Defender os legítimos interesses dos associados no que se refira a sua estrita afinidade 
empresarial ou profissional, 

 

3-  Representar junto aos poderes públicos no tocante a necessidade de elaboração e reforma de 
leis concernentes aos interesses gerais e de seus associados, 

 

4-  Orientar a defesa dos interesses das classes que representa, através da sua Assessoria 
Jurídica, podendo representar seus associados judicialmente; 

 

5-  Publicar órgão informativo; 
 

6-  Não se envolver em quaisquer questões políticas e religiosas, respeitando opiniões e crenças, 
 

7-  Propiciar, na medida do possível, assistência e amparo aos seus associados. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DO PATRONO 
 
Artigo 3º - Em atenção aos relevantes serviços prestados as classes representadas pelas 
Associações Comerciais no passado, pelas suas invulgares qualidades de economista brasileiro 
e pelo brilhante trabalho de confecção dos “Princípios de Direito Mercantil” e outros estudos 
econômicos de valor, bem como ter sido o inspirador e impulsionador da abertura dos portos 
brasileiros para o comércio mundial é conferido a José da Silva Lisboa - Visconde de Cairu - o 
título de Patrono da ACIAP-VR. 
 



 

CAPÍTULO III 
 
DOS ASSOCIADOS 
 
SEÇÃO I 
 
DAS CLASSES 
 
Artigo 4º - Os associados dividem-se, sem distinção de sexo, em: 
 

1-  Grandes Beneméritos, 

2-  Beneméritos, 

3-  Grandes Benfeitores, 

4-  Benfeitores, 

5-  Honorários, 

6-  Proprietários, 

7-  Correspondentes e 

8-  Contribuintes. 
 
Parágrafo Primeiro - Os associados contribuintes subdividem-se em: 

1-  Fundadores e 

2-  Efetivos 
 
Parágrafo Segundo - Os associados Grandes Beneméritos, Beneméritos, Grandes Benfeitores, 
Honorários, Proprietários e Correspondentes ficarão isentos, individualmente, de contribuições 
pecuniárias de caráter permanente. 
 
SEÇÃO II 
 
DOS BENEMÉRITOS 
 
Artigo 5º - Serão Associados Beneméritos: 
 

a) O associado a quem este título for conferido pelo Conselho Deliberativo, em atenção a 
relevantes serviços prestados a ACIAP-VR. 

b) Aos Ex-presidentes da ACIAP-VR, que cumprirem integralmente seu mandato, a Juízo do 
Conselho Deliberativo. 

 
Parágrafo Único - A proposta para Benemerência será apresentada, processada e votada nos 
termos dos artigos 6 e 7. 
 
Artigo 6º - A proposta para a Grande Benemerência deverá ser apresentada com justificação. 
 1 -  Pela Diretoria 
 2 -  Por cinco associados e por intermédio da Diretoria 
 3 - Por cinco membros do Conselho Deliberativo e em reunião 
deste, quando se referir a membro da Diretoria em exercício. 
 
Parágrafo Primeiro - No caso do inciso II, a proposta deverá ser obrigatoriamente apresentada 
pela Diretoria à primeira reunião do Conselho Deliberativo.   



 

 
Parágrafo Segundo - No caso dos incisos II e III o Presidente do Conselho Deliberativo nomeará 
uma comissão de três Conselheiros, não subscritores da proposta, para dar parecer dentro de 
sessenta dias. 
 
Artigo 7º - A proposta de Grande Benemerência será considerada aprovada se obtiver a 
votação favorável da maioria dos presentes, desde que esta corresponda a um terço, no mínimo, 
do total de membros do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Único - A votação se fará por escrutínio secreto. 
 
SEÇÃO III 
 
DOS GRANDES BENEMÉRITOS 
 
Artigo 8º - Será Grande Benemérito o associado Benemérito a quem este título for concedido 
pelo Conselho Deliberativo, em atenção a serviços que tenha prestado ou continue a prestar a 
ACIAP-VR. 
 
SEÇÃO IV 
 
DOS BENFEITORES 
 
Artigo 9º - Será Benfeitor o associado a quem esse título for conferido pelo Conselho 
Deliberativo, em atenção à doação e auxílio que tenha oferecido a ACIAP-VR. 
 
Parágrafo Único - A proposta para concessão do título de Benfeitor será apresentada, 
processada e votada nos termos dos artigos 6 e 7. 
 
SEÇÃO V 
 
DOS GRANDES BENFEITORES 
 
Artigo 10º - Será Grande Benfeitor o associado a quem esse título for concedido pelo Conselho 
Deliberativo, em atenção a doações e auxílio que tenha continuado a oferecer a ACIAP-VR. 
 
Parágrafo Único - A proposta para concessão do título de Grande Benfeitor será apresentada 
processada e votada nos termos do artigo 6 e 7. 
 
SEÇÃO VI 
 
DOS HONORÁRIOS 
 
Artigo 11 - Serão Associados Honorários, as pessoas físicas ou jurídicas, a quem este título 
for conferido pelo Conselho Deliberativo, como homenagem excepcional ou em reconhecimento 
a relevantes serviços prestados a ACIAP-VR, ao Município, ao Estado ou ao País. 
 
Artigo 12 - A proposta para concessão do título de Associado Honorário será apresentada e 
justificada pela Diretoria e votada na forma dos artigos 6º e 7º, deste Estatuto. 
 
 



 

SEÇÃO VII 
 
DOS PROPRIETÁRIOS  E DA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS 
 
Artigo 13 - Será Proprietário quem tenha adquirido um ou mais títulos de “Associado 
Proprietário”, emitidos pela ACIAP-VR. 
 
Artigo 14 - Os títulos de Associados Proprietários no valor correspondente a 05 (cinco) salários 
mínimos da região e em número de 500 (quinhentos), são nominativos e transferíveis por atos 
intervivos ou “causa-mortis”, observadas as restrições deste estatuto. 
 
Parágrafo Único - A qualquer momento poderá a Diretoria sustar ou cancelar títulos ainda não 
subscritos. 
 
Artigo 15 - A transferência de títulos de “Associado Proprietário”, dependerá de prévia 
autorização da Diretoria e pagamento de taxa de 20% (vinte por cento) sobre o valor nominal do 
título à época da transferência salvo quando de pais para filhos, em que a taxa será reduzida a 
10% (dez por cento). 
 
Parágrafo Primeiro - A proposta prévia será assinada pelo proprietário e o candidato à 
transferência, e se aprovada, servirá ao processo de transferência da classe, se for o caso. 
 
Parágrafo Segundo - Nos casos de sucessão hereditária, não será cobrada taxa alguma. 
 
Artigo 16 - Nas transferências “causa-mortis”, se a Diretoria se opuser à transferência do título 
para o cônjuge-meeiro, herdeiro ou legatário, este será indenizado pelo valor do título, na 
ocasião, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data do pedido de transferência. Em se 
tratando de título adquirido originariamente em prestações, será feito o primeiro pagamento, 
nesse caso, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
Artigo 17 - O associado possuidor do título de “Associado-Proprietário” se eliminado do quadro 
da ACIAP-VR, perderá o direito ao uso das prerrogativas do mesmo conferidas à sua condição 
de associado proprietário podendo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
perda da sua condição de associado, a transferir o seu ou os seus títulos, somente para outros 
associados na forma do artigo 18º deste estatuto. 
 
Artigo 18 - A Diretoria mediante aprovação da assembléia dos associados proprietários e em 
número limitado, poderá emitir títulos de “Associados proprietários” no valor de 5 (cinco) 
salários mínimos vigentes, desde que o produto de sua venda seja empregado na execução de 
empreendimentos imobiliários em benefício de seu quadro social. 
 
Parágrafo Único - Os títulos a que se refere este artigo, serão sempre no valor estabelecido 
entre 5 a 10 salários mínimos. 
 
SEÇÃO VIII 
 
DOS ASSOCIADOS CORRESPONDENTES 
 
Artigo 19 - Será Associado Correspondente a pessoa física ou jurídica que, domiciliada fora 
do município, preste serviços de cooperação e informações de interesse para a ACIAP-VR. 
 



 

SEÇÃO IX 
 
DOS ASSOCIADOS CONTRIBUINTES - FUNDADORES 
 
Artigo 20 - Será Contribuinte-Fundador o associado que tiver assinado a ata de instalação da 
ACIAP-VR, lavrada em livro próprio. 
 
SEÇÃO X 
 
DOS ASSOCIADOS CONTRIBUINTES EFETIVOS 
 
Artigo 21 - Será Contribuinte-Efetivo o associado que tiver sido aceito pela Diretoria, com 
parecer favorável da Comissão de Sindicância, pago jóia, o valor da carteira de identidade e a 
mensalidade. 
 
Parágrafo Único - Será facultado o pagamento da jóia em prestações mensais, a critério da 
Diretoria, devendo o valor da mensalidade ser fixado anualmente pelo Conselho Deliberativo. 
 
SEÇÃO XI 
 
DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E READMISSÃO 
 
Artigo 22 - Só poderá ser associado da ACIAP-VR quem: 
 
 1 – FOR EMPREENDEDOR; 
 2- Gozar de bom conceito e tiver boa conduta, 
 3 - Exercer profissão lícita, 
 4 - Não ter sido punido com eliminação pela ACIAP/VR; 
 5- Cumprir e respeitar as leis, regulamentos e autoridades da 
ACIAP-VR, portando-se com disciplina e urbanidade sempre que estiver em causa a sua 
qualidade de associado. 
 
Artigo 23 - A admissão será sempre feita mediante proposta firmada por associado no gozo dos 
seus direitos, após aprovação pela Diretoria Executiva. 
 
Artigo 24 - O proponente será responsável pela veracidade das declarações prestadas a 
respeito do proposto e pelo pagamento integral da jóia e da primeira mensalidade. 
 
Artigo 25 - O proposto deverá declarar que são exatas as informações constantes da proposta, e 
aceitar as obrigações consignadas no presente Estatuto e regulamentos da ACIAP-VR, em vigor. 
 
Artigo 26 - Por falecimento de associado Grande-Benemérito, Benemérito, Grande-Benfeitor, 
Benfeitor, Honorário e Fundador, a respectiva viúva passará a usufruir das vantagens oferecidas 
pela ACIAP-VR, independentemente de qualquer contribuição. 
 
Artigo 27 - A readmissão de associados processar-se-á nas mesmas condições de admissão, 
salvo casos excepcionais, a juízo do Presidente ou da Diretoria conforme a sua competência: 
 
Artigo 28 - É lícito ao associado eliminado requerer, em qualquer tempo, ao Conselho 
Deliberativo, sua readmissão ao quadro social. 
 



 

Artigo 29 - O associado desligado só poderá ser readmitido depois de solver o seu débito com a 
ACIAP-VR. 
 
Artigo 30 - As propostas para admissão, transferências de títulos de associado proprietário e 
readmissão de associados, serão enviados à comissão de sindicância, para o devido exame. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS 
 
SEÇÃO I 
 
Artigo 31 - Os associados usufruirão as prerrogativas deste estatuto e poderão invocar seus 
direitos perante os órgãos dirigentes da ACIAP-VR. 
 
Artigo 32 - Mediante requerimento assinado, no mínimo, por 60 (sessenta) associados em pleno 
gozo de seus direitos, e indicação de objeto da reunião, deverá o Presidente da ACIAP-VR 
convocar extraordinariamente o Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Único - O Presidente da ACIAP-VR terá 20 (vinte) dias para atender ao requerimento. 
Decorrido este prazo e não tendo sido convocado o Conselho Deliberativo, ainda com a 
indicação do fim da reunião a convocação deverá ser feita: 
 
 1 - Pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou do Grande 
Conselho, de acordo com a competência dentro de 10 (dez) dias. 
 
 2 - Por 20 (vinte) associados, em novo prazo de 15 (quinze) dias 
após o estabelecido no inciso I, deste Parágrafo. 
 
Artigo 33 - O direito de obter as vantagens oferecidas pela ACIAP-VR, como de participar de 
qualquer promoção da entidade, será individual e estará sujeito as restrições estatutárias. 
 
Parágrafo Único - A Diretoria poderá decidir cobrar taxas dos associados, a fim de possibilitar a 
realização de atividade extraordinária, 
 
 1 - Quando acarretar despesas elevadas, 
 
 2 - Quando visar o interesse coletivo da entidade. 
 
Artigo 34 - É obrigatório o uso da carteira de identidade de associado, adquirida ao preço fixado 
pela Diretoria. 
 
Parágrafo Único - A carteira de associado deverá conter: nome, retrato do possuidor, número de 
matrícula, classe de associados e assinatura do Presidente da ACIAP-VR e do associado. 
 
 
SEÇÃO II 
 
DAS OBRIGAÇÕES 
 
Artigo 35 - Constituem obrigações dos associados: 



 

 
 1- Contribuir para que a ACIAP-VR realize os seus fins, 
 
 2 - Dirigir-se em termos respeitosos aos membros da Diretoria e 
portar-se com correção nas dependências da ACIAP-VR, 
 
 3 - Evitar, dentro das dependências da ACIAP-VR, qualquer 
manifestação de caráter político ou religioso ou relativa a questões de raça e nacionalidade, 
 
 4 - Respeitar e cumprir as determinações do Presidente e da 
administração, na esfera das respectivas atribuições, sem prejuízo dos recursos permitidos na 
secção I, deste capítulo. 
 
 5 – Acatar as decisões dos membros da Diretoria, bem como 
atender aos representantes desta, consórcio ou empregados da ACIAP-VR, quando no exercício 
de funções regulamentares, 
 
 6 - Apresentar a carteira de associado para comprovação de sua 
qualidade de associado no gozo dos direitos estatutários: 
 
 a) Quando quiser ter ingresso nas dependências da ACIAP-VR ou 
comparecer a quaisquer reuniões por ela promovida; 
 
 b) Quando for solicitado por Diretores, Sub-Diretores, Associados e 
Empregados da ACIAP-VR incumbidos de zelar pela ordem e disciplina, 
 
 7 - Comunicar à Secretaria, por escrito, para as devidas anotações, 
as alterações de endereços, razão social e outras que afetam as declarações exigidas para 
admissão e permanência no quadro social, 
 
 8 - Satisfazer com pontualidade as contribuições estatutárias a que 
estiver sujeito, adiantadamente até o dia 10 do mês entrante, por mês, trimestre, semestre ou 
ano, conforme declaração feita à tesouraria e quitar-se de outros débitos  de qualquer natureza 
até 30 (trinta) dias depois dos respectivos vencimentos sob pena de não ter ingresso nas 
dependências da ACIAP-VR, 
 
 9 - Se adquirente de título de “associado-proprietário” em 
prestações, pagar o valor de cada prestação até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao devido, sob 
pena de perder, em favor da ACIAP-VR, a importância já paga, 
 
 10 - Observar, em reuniões da ACIAP-VR, as medidas especiais 
tomadas pela administração, 
 
 11 - Cumprir, respeitar, influir para que outros respeitem e cumpram 
o presente estatuto, regulamentos em vigor e as deliberações tomadas. 
  
Artigo 36 - Só poderá, a seu pedido, ser desligado do quadro social, o associado que estiver em 
dia com a tesouraria não computada a mensalidade correspondente ao mês em que o respectivo 
requerimento der entrada na secretaria da ACIAP-VR. 
 
 



 

Artigo 37 - A requerimento do interessado, e ouvida a comissão de sindicância, o pagamento de 
mensalidades, poderá ser suspenso, por ato do presidente da ACIAP-VR: 
 
 1- Até um ano, em se tratando de associado que tenha interrompido 
suas atividades lucrativas, 
 
 2- Durante o tempo em que, reconhecidamente, tenha caído em 
situação financeira desfavorável, 
 
Parágrafo Único - O associado licenciado não poderá freqüentar a ACIAP-VR ou se valer de 
seus benefícios e vantagem. 
 
Artigo 38 - A requerimento justificado do interessado e se forem julgados procedentes os 
motivos expostos, a Diretoria em caráter excepcional, poderá eximir o associado de 
responsabilidade decorrente da aplicação de dispositivos estatutários ou transigir com ele em 
relação a compromissos contraídos para com a ACIAP-VR. 
 
SEÇÃO III 
 
DAS PENALIDADES 
 
Artigo 39 - As infrações ao disposto neste estatuto ou regulamentos em vigor, serão passíveis 
das  seguintes penalidades: ADVERTÊNCIA por escrito, multa, suspensão de até 1 (um) ano, 
desligamento e eliminação. 
 
Parágrafo Único - A reincidência agravará a penalidade. 
 
Artigo 40 - Caberá a ADVERTÊNCIA por escrito sempre que a infração não for expressamente 
aplicável outra penalidade. 
 
Artigo 41 - Os prejuízos materiais que o associado vier a causar à ACIAP-VR, serão, 
obrigatoriamente, ressarcidos por ele, podendo, ainda, incorrer nas penalidades previstas no 
artigo 39. 
 
Parágrafo Único - A multa só será aplicada depois de avaliados os prejuízos. 
 
Artigo 42 - Salvo o direito de recurso, as penas de multa até sua liquidação, e suspensão de até 
1 (um) ano, privarão o associado de todos os Direitos estatutários, ficando, todavia, obrigado ao 
pagamento das contribuições. 
 
Artigo 43 - Incorrerá na pena de suspensão  de até 1 (um) ano o associado que: 
 
 a) Reincidir em infração já punida com advertência por escrito, 
 
 b) Atentar contra o conceito público da ACIAP-VR por ações ou 
omissões, 
 
 c) Promover discórdia entre os associados, atentando contra a 
disciplina social, 
 
 



 

 d) Fazer declarações falsas ou de má fé em proposta de admissão 
de associado, 
 
 e) Faltar ao devido respeito a qualquer membro da Diretoria no 
exercício de suas funções, bem como a representantes desta ou com associados regularmente 
autorizados. 
 
Parágrafo Único - A gradação do prazo de suspensão ficará a critério da autoridade julgadora, 
atendendo-se a gravidade de infração e sua repercussão no quadro social. 
 
Artigo 44 - Incorrerá na pena de desligamento do quadro social o associado que não houver 
pago a jóia e a primeira mensalidade e ainda qualquer das subseqüentes até o dia 10 (dez) do 
mês seguinte ao devido, nem saldado outros débitos até 90 dias após os respectivos 
vencimentos. 
 
Artigo 45 - É passível de pena de eliminação o associado que: 
 
 a) Tiver sido condenado em sentença  passada  em julgado por ato 
desabonador e que o torne inidôneo ao convívio social, 
 
 b) Reincidir em infração já punida com suspensão de até 1 (um) ano 
e mesmo de prazo inferior se a falta por considerada grave.  
 
Artigo 46 - São competentes para aplicar as penalidades: 
 
 a) A Diretoria, as de advertência por escrito, multa, desligamento e 
suspensão de até 1 (um) ano, 
 
 b) O Conselho Deliberativo, a de eliminação do quadro social, por 
proposta da Diretoria. 
 
Parágrafo Primeiro - Quando a Diretoria aplicar pena de suspensão superior a 6 meses, 
recorrerá ex-ofício para o Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Segundo - É lícito ao Presidente da ACIAP-VR suspender, preventiva e 
imediatamente, os direitos de um associado pelo tempo necessário à apreciação da Diretoria de 
infrações estatutárias ou regulamentares. 
 
Parágrafo Terceiro - Da pena de eliminação do quadro social caberá recurso à Assembléia 
Geral, convocável na forma deste Estatuto.  
 
Artigo 47 - Os recursos são voluntários, exceto o previsto no parágrafo Primeiro do artigo 46, e 
interposto pelos associados do seguinte modo: 
 
 a) Como pedido de reconsideração para a Diretoria das suas 
próprias decisões que impuseram penalidades de advertência por escrito, multas, desligamento e 
suspensão de até 06 (seis) meses, 
 
 b) Como recurso ordinário da confirmação das decisões da Diretoria 
para o Conselho Deliberativo nos casos previstos na letra “a” deste artigo, 
 



 

 c) Como recurso superior das decisões do Conselho Deliberativo 
para o Grande Conselho nos casos de eliminação e confirmação de outras penalidades. 
 
Artigo 48 - O prazo para a interposição de qualquer recurso é de 10 (dez) dias contados da data 
em que o associado tiver ciência do ato ou solução, mediante ofício ou carta registrada pelo 
correio ou protocolo da ACIAP-VR. 
 
Artigo 49 - Os recursos em geral, serão entregues à secretaria da ACIAP-VR, que dará recibo 
ao interessado. 
 
Parágrafo Único - Tratando-se de pedido de reconsideração, a decisão será proferida em 15 
(quinze) dias. Se for recurso ordinário ou superior deverá o Conselho Deliberativo ou o Grande 
Conselho, conforme o caso, julgá-lo dentro de 20 (vinte) dias. Findo esse prazo, proceder-se-á 
de acordo com o Parágrafo Único do artigo 32 deste estatuto. 
 
CAPÍTULO V 
 
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Artigo 50 - São órgãos da ACIAP-VR 
 

1-  A Assembléia Geral, 

2-  A Assembléia de Associados Proprietários, 

3-  O Grande Conselho, 

4-  O Conselho Deliberativo, 

5-  A Diretoria Executiva; 
 
CAPÍTULO VI 
 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
SEÇÃO I 
 
DA CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FORMA DE CONVOCAÇÃO. 
 
Artigo 51 - A Assembléia Geral será constituída dos associados de todas as classes, exceto os 
honorários, não associados: 
 
Artigo 52 – Compete a Assembléia Geral: 
 

I – Eleger o Presidente e o Vice-Presidente da ACIAP/VR; 
 
II – Eleger os membros do Conselho Deliberativo; 
 
III – Aprovar as contas da Diretoria Executiva; 

 
IV – Destituir os administradores; 

 
V – Alterar o Estatuto; 

 



 

Parágrafo Único – Para as deliberações a que se referem os incisos IV e V deste artigo, é 
exigido deliberação da Assembléia especialmente convocada para esse fim de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos associados, em primeira convocação, e em segunda, com qualquer número, 
após meia hora da hora marcada para a primeira convocação; 
 
Artigo 53 - A Assembléia Geral reunir-se-á: 
 

I- Ordinariamente, de 2 (dois) em 2 (dois) anos em Fevereiro, para eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente da ACIAP/VR. 

II- Ordinariamente, de 2 (dois) em 2 (dois) anos em Fevereiro, para eleger os 15 
(quinze) membros efetivos e 6 (seis) suplentes para o Conselho Deliberativo. 

III- Ordinariamente a cada ano, no mês de Março, para aprovar as contas da Diretoria 
Executiva, do exercício anterior. 

IV- A qualquer tempo, extraordinária e exclusivamente, para completar o número de 
membros do Conselho Deliberativo, quando este se achar reduzido a menos de 
3/4 (três quartos) do seu total. 

V- A qualquer tempo, extraordinariamente, para atender a solicitação de pelo menos 
1/5 (um quinto) de seus associados.  

VI- A qualquer tempo, extraordinariamente, para atender recurso(s) sobre eliminação 
de associado(s), na forma do parágrafo Terceiro do artigo 46; 

VII-  A qualquer tempo, extraordinariamente, para analisar proposta de destituição do 
Presidente e/ou Vice-Presidente, convocada por, no mínimo, 1/5 (um quinto) do 
total de associados; 

VIII- A qualquer tempo, extraordinariamente, para analisar proposta(s) inerentes e para 
alterar o do Estatuto. 

 
Parágrafo Único - Será nulo e de nenhum efeito qualquer ato da assembléia Geral, estranho a 
sua competência estatuída no presente artigo. 
 
Artigo 54 – Nas eleições a que se refere o artigo anterior, são inelegíveis: os Associados 
Honorários, os Grandes-Benfeitores e Benfeitores. 
 
Parágrafo Único - Os casos de empate na votação serão resolvidos pela prioridade de data. 

1-  De admissão no quadro social, 

2-  De nascimento. 
 
Artigo 55 - A convocação de reunião da Assembléia Geral será feita por ordem do Presidente da 
ACIAP-VR, por meio de Edital, afixado em lugar próprio, que contenha a pauta da Assembléia, e 
através da publicação em jornal de grande circulação na cidade e, a critério da Diretoria 
Executiva, por carta pessoal a cada associado, com antecedência mínima de 07 (sete) dias para 
sua realização. 
 
Parágrafo Primeiro – Quando se tratar da eleição para Presidente e Vice-presidente da ACIAP-
VR, a convocação da Assembléia Geral  será efetuada nos mesmos moldes do artigo 55, porém, 
com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias para sua realização. 
 
Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral reunir-se-á em 1ª convocação com a presença, no 
mínimo, de 2/3 (dois terços) do número de associados que a compõem na hora marcada no 
Edital, e em segunda com qualquer número, após meia hora da hora marcada para a primeira 
convocação. 



 

 
SEÇÃO II 
 
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 
 
Artigo 56 - As eleições de Presidente e Vice-Presidente da ACIAP/VR, se processarão em 
escrutínio secreto, através de chapa(s) inscrita(s) na Secretaria da Entidade, até 15 (quinze) dias 
antes da data marcada para assembléia. Cada chapa deverá indicar o nome do candidato a 
Presidente e à  Vice - Presidente da ACIAP/VR. 
 
Parágrafo Primeiro – Somente poderá ser candidato para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da ACIAP/VR, o associado que tenha, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade e 1 
(um) ano, ininterrupto, como associado da ACIAP/VR de qualquer classe, que não possua 
débitos para com a Entidade, considerando, para este fim, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 
  
Parágrafo Segundo – Será eleita a chapa mais votada e em caso de empate, a chapa que tiver 
o candidato a Presidente com o maior tempo de associado e, persistindo o empate, o mais idoso. 
 
Artigo 57 - As eleições  dos membros do Conselho Deliberativo se processarão em escrutínio 
secreto, por votação em cédula única, onde estarão indicados, por ordem alfabética, todos os 
candidatos inscritos na Secretaria da ACIAP/VR, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para 
a Assembléia. 
 
Parágrafo Primeiro - A inscrição se fará mediante requerimento ao Presidente da ACIAP/VR, 
assinado pelo candidato que esteja em dia com as mensalidades e suas obrigações pecuniárias, 
estando em pleno gozo de seus direitos estatutários e, ainda, tenha 21 (vinte e um) anos de 
idade, completados até a data da Assembléia; 

 
Parágrafo Segundo - O candidato deverá ser, obrigatoriamente, filiado à ACIAP/VR há mais de 
1 (um) ano; 

 
Parágrafo Terceiro - O candidato ao assinar o requerimento se comprometerá a tomar  posse, 
caso seja eleito, e a cumprir o Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

 
Parágrafo Quarto - A votação será feita marcando “X” no retângulo ao lado do nome e do 
número de ordem do candidato, assinalando, no máximo, tantos nomes quanto forem os 
membros efetivos a serem eleitos dentro da classe. 

 
Parágrafo Quinto - É obrigatória a votação em cédulas oficiais. 
 
Parágrafo Sexto - Será nulo o voto em candidato não registrado, ou em nome riscado, 
substituído ou acrescentado. 

 
Parágrafo Sétimo - Será anulada a cédula que contiver nomes assinalados em número superior 
ao dos membros a serem eleitos. 

 
Parágrafo Oitavo - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados de cada cédula, até 
atingir o número de cargos efetivos a serem preenchidos. 

 
Parágrafo Nono - Serão considerados suplentes os demais candidatos que obtiveram votação. 

 



 

Parágrafo Décimo - Os casos de empate na votação serão resolvidos pela prioridade de data: 
em primeiro lugar, admissão no quadro social e, em segundo, de nascimento. 
 
DO FUNCIONAMENTO   
 
Artigo 58 – A presidência da Assembléia Geral, caberá a um associado presente, em dia com 
suas obrigações estatutárias, eleito por maioria de votos ou aclamação pela Assembléia 
Constituída. 
 
Artigo 59 – O Presidente da Assembléia definirá o número de mesas de votação, indicando os 
secretários  para composição dessas mesas.  Nos pleitos a Presidente e Vice-Presidente da 
ACIAP/VR, cada chapa poderá indicar 01 (um) fiscal para cada mesa de votação e apuração. 
 
Artigo 60  - Para votar, o associado deverá identificar-se e assinar junto à mesa de votação, a 
lista preparada pela Secretaria da ACIAP/VR, contendo os nomes de todos os Associados com 
pleno exercício do direito de voto. 
 
Parágrafo único – Não poderão participar da Assembléia Geral os associados que estejam 
suspensos ou em débitos financeiros com a ACIAP/VR e/ou tenha ingressado em seu quadro 
social no período de 30 (trinta) dias que antecede a data da eleição, ficando, portanto, impedidos 
de votar  ou serem votados; 
 
Artigo 61 - Os trabalhos de apuração terão início logo a seguir e serão conduzidos pelos 
componentes da mesa que, dos trabalhos da reunião, lavrarão ata em livro próprio e a assinarão. 
 
Parágrafo único – Os fiscais credenciados poderão estar presentes aos trabalhos de apuração 
e, se assim o desejarem, assinar o livro de ata. 
 
Artigo 62 - Escolhido o Presidente, caberá a este convidar dois associados para secretários e, 
assim constituída a mesa, pedirá a indicação de dois outros associados para fiscais e 
escrutinadores. 
 
Parágrafo único - A indicação do Presidente e a de dois fiscais escrutinadores será feita por 
indicação ou aclamação entre associados não Diretores. 
 
Artigo 63 - A Assembléia delegará poderes a três associados presentes à reunião para em seu 
nome, conferirem e aprovarem a ata. 
 
Parágrafo único - A ata conterá as assinaturas do Presidente, dos secretários e dos 
Escrutinadores, bem como da comissão nomeada para conferi-la  e aprová-la, depois do que 
produzirá todos os efeitos legais. 
 
CAPÍTULO VII 
 
DA ASSEMBLÉIA DOS ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS 
 
SEÇÃO I 
 
DA CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FORMA DE CONVOCAÇÃO. 
 



 

Artigo 64 - A Assembléia dos Associados Proprietários será constituída dos Associados 
proprietários, em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
 
Artigo 65 - Reunir-se-á a Assembléia de Associados Proprietários: 
 
 1- Ordinariamente, de dois e dois anos, no mês de fevereiro, para 
determinar o valor e natureza dos bens móveis e instalações fixas e responsabilidades 
financeiras que não possam ser alienados, vendidos ou assumidos sem a sua aprovação. 
 
 2- Extraordinariamente, sempre que necessários de acordo com o 
artigo 66, deste estatuto. 
 
Parágrafo Único - Nas reuniões, quer ordinárias quer extraordinárias, unicamente poderá ser 
tratada a matéria de convocação. 
  
Artigo 66 - Compete a Assembléia de Associados Proprietários: 
 
 1- Julgar a aprovação preliminar do Conselho Deliberativo de 
proposta da Diretoria que se refira a: 
 
 a) Alienação, hipoteca ou venda relativas ao patrimônio imobiliário 
ou a bens móveis e instalações fixas da ACIAP-VR, de valor histórico ou natureza determinada 
na forma do item 1 do artigo 64. 
 
 b) Responsabilidades financeiras que gravem o patrimônio da 
ACIAP-VR superiores ao valor fixado na forma do item 1 do artigo 64. 
 
 c) Aplicação de recursos obtidos pela efetuação dos fatos previstos 
nas letras “a” e “b” deste artigo; 
 
 d) Dissolução da ACIAP-VR, ficando este caso a sua decisão, na 
hipótese de aprovação, para produzir efeitos, condicionados a ratificação do Grande Conselho: 
 
 2- Decidir, nos casos em que o estatuto o faculta, quais os que 
devem ser objeto de seu julgamento; 
 
 3- Aprovar ou não a proposta do órgão competente sobre a 
alteração do estatuto no que importe em modificação de: 
 
 a) direitos ou obrigações específicos dos associados proprietários; 
 
 b) qualquer dos artigos do presente capítulo que trata da 
assembléia dos associados proprietários; 
 
 c) número ou valor dos títulos de associados proprietários partindo 
da fixação contida no art. 18 deste estatuto. 
 
Art. 67 - A convocação para reuniões da Assembléia dos Associados Proprietários será feita nos 
termos do Art. 55. 
 
 



 

 1- Assembléia dos Associados Proprietários reunir-se-á em 1ª 
convocação com a presença da metade do número de associados que compõem o respectivo 
quadro de  proprietários e, em 2ª convocação, com qualquer número. 
 
 2- O Associado Proprietário que possuir 10 (dez) ou mais títulos de 
associados proprietários emitidos pela ACIAP/VR serão convocados por carta, nos mesmos 
termos e com a mesma antecedência do Edital de Convocação, para as reuniões da Assembléia 
de Associados Proprietários. 
 
Artigo 68 - Na primeira convocação, se não houver número até 20 (vinte) minutos depois da hora 
marcada, o Presidente da ACIAP/VR ou na sua falta um Diretor, encerra o livro de presença. 
 
SEÇÃO II 
 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 69 - O Presidente da ACIAP-VR ou o seu substituto legal abrirá os trabalhos de instalação 
da Assembléia dos Associados Proprietários do mesmo modo previsto no artigo 55, deste 
Estatuto, bem como observará o mesmo funcionamento previsto pelos citados artigos e seus 
parágrafos. 
 
SEÇÃO III 
 
DAS DECISÕES 
 
Artigo 70 - As decisões da Assembléia de Associados Proprietários serão tomadas da seguinte 
forma: 

1-  Votação preliminar das propostas, e 
 
 2- Veto ou sanção do associado proprietário, se presente, que 
possuir 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um), do número de títulos de associado proprietário 
emitidos pela ACIAP-VR às propostas aprovadas pela votação preliminar. 
 
Parágrafo Primeiro - Para efeito da votação de que trata o item 1 deste artigo, cada associado 
proprietário terá direito a um voto independentemente do número de títulos de associado 
proprietário que possuir. 
 
Parágrafo Segundo - As propostas que obtiverem maioria de votos dos presentes considerar-
se-ão aprovadas preliminarmente. 
 
Parágrafo Terceiro - Os componentes da mesa tem direito ao exercício do voto e, em caso de 
empate na votação esta será decidida de conformidade com  o voto do Presidente. 
 
Parágrafo Quarto - O veto e a sanção de que trata o item 2 deste artigo abrangerão totalmente a 
aprovação preliminar proposta a que se referirem. 
 
Artigo 71 - Quando não estiver presente a Assembléia, o associado proprietário possuidor de 
50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um), dos títulos de associado proprietário emitidos pela 
ACIAP-VR, as decisões da Assembléia dos associados proprietários serão tomadas de acordo 
com os resultados da votação preliminar de que trata o item 1, do artigo 70. 
 



 

Artigo 72 - As decisões tomadas pela Assembléia dos Associados Proprietários serão 
transmitidas em forma de: 
 
 1- Determinação, se referentes à competência prevista no item 2 do 
artigo 67. 

2-  Autorização ou dissentimento, nos outros casos. 
 
Artigo 73 - As autorizações dadas na forma do artigo anterior ao órgão competente para a sua 
execução serão válidas por 6 (seis) meses desde que não seja tomada nenhuma providência, 
executiva a respeito, dentro deste prazo ou que a própria assembléia dos associados 
proprietários as dêem por razão superior. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DO GRANDE CONSELHO 
 
SEÇÃO I 
 
DA CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FORMA DE CONVOCAÇÃO. 
 
Artigo 74 - O Grande Conselho será constituído de membros natos e temporários, sendo: 
 

1-  NATOS: 
 
 a) Os 5 (cinco) associados mais antigos dentre as classes de 
Grandes Beneméritos e Beneméritos, constatada a antiguidade a partir da data da concessão do 
título de benemerência; 
 b) Os 10 (dez) associados mais antigos no quadro social dentre as 
classes de proprietários, fundadores e efetivos. 
 

2-  TEMPORÁRIOS: 
  

 a) Presidente da ACIAP-VR; 
b) O Presidente do Conselho Deliberativo. 

 
Parágrafo Primeiro - Para efeito de enquadramento nos grupos estabelecidos no presente artigo 
observa-se-á: 
 
 1- Os Presidentes da ACIAP-VR e do Conselho Deliberativo, se 
enquadrados também nas letras “a” e “b”, nº 1, deste artigo, abrirão vaga que será ocupada 
interinamente pelo associado imediatamente colocado na mesma ordem de antiguidade. 
 
 2- Os membros referidos na letra “a” do nº 1, deste artigo, se 
enquadrados também na letra “b”, abrirão vaga que será ocupada, interinamente ou não, pelo 
associado imediatamente colocado na mesma ordem de antiguidade. 
 
Parágrafo Segundo - Os casos de empate serão resolvidos na forma do parágrafo único do 
artigo 54. 
 
Artigo 75 - Compete ao Grande Conselho 



 

 
 1- Em grau de recurso superior conhecer e julgar as decisões do 
Conselho Deliberativo nos casos previstos neste estatuto; 
 
 2- Ratificar ou não a aprovação da Assembléia de Associados, de 
proposta de dissolução da ACIAP-VR, quando para tal expressamente convocada; 
 
 3- Aprovar ou não proposta do órgão competente sobre a  alteração 
do estatuto no que importe em modificação de qualquer dos artigos do presente capítulo que 
trata do Grande Conselho, quando para tal expressamente convocado; 
 
 4- Arbitrar as questões de competência porventura surgidas entre a 
Assembléia de associados proprietários e o Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 76 - O Grande Conselho reunir-se-á convocado pelo Presidente da ACIAP-VR: 
 
 1- Ordinariamente, de dois em dois anos, no mês de fevereiro para 
eleger o seu Presidente e o Vice-Presidente; 
 
 2- Extraordinariamente, sempre que necessário nos termos deste 
estatuto. 
 
Parágrafo Único - A convocação para reuniões extraordinárias poderá ser feita pelo Presidente 
do Grande Conselho sempre que o Presidente da ACIAP-VR, nos casos em que a isso for 
obrigado pelo estatuto, não o fizer nos prazos fixados. 
 
Artigo 77 - A convocação para reuniões ordinárias e extraordinárias, será feita mediante edital 
afixado em lugar próprio na sede da ACIAP-VR e comunicação deste a todos os membros do 
Grande Conselho com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
 
Parágrafo Primeiro - O Grande Conselho só poderá reunir-se, em primeira  convocação, com a 
presença da maioria dos conselheiros, e em segunda convocação a reunião efetuar-se-á com 
qualquer número. 
 
Parágrafo Segundo - Não havendo número exigido para a reunião, em primeira convocação, 
será procedida a segunda convocação meia hora após. 
 
Artigo 78 - O Presidente do Grande Conselho será substituído pelo Vice-Presidente em seus 
impedimentos. 
 
SEÇÃO II 
 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 79 - O Presidente do Grande Conselho ou seu substituto abrirá os trabalhos convidando 
dois conselheiros para secretários e, quando houver eleições, pedirá aos presentes que indiquem 
dois outros como fiscais escrutinadores. 
 
Parágrafo Primeiro - Na falta do Presidente e do Vice-Presidente do conselho, os trabalhos 
serão abertos pelo Presidente da ACIAP-VR que solicitará dos presentes a indicação de um 
Presidente “AD HOC”. 



 

 
Parágrafo Segundo - As referidas indicações serão feitas por eleição ou aclamação e não 
poderão recair nos Presidentes da Associação Comercial e Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 80 - As decisões do Grande Conselho serão tomadas por maioria de votos presentes. 
 
Artigo 81 - O Presidente do Grande Conselho só terá direito de voto nos escrutínios secretos e 
em casos de empates, sendo nesta hipótese obrigatório. 
 
Artigo 82 - A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Grande Conselho será feita por 
escrutínio secreto. 
 
Parágrafo Único - Considerar-se-ão eleitos os que obtiveram maioria de votos, procedendo-se a 
novo escrutínio em caso de empate. 
 
Artigo 83 - Os trabalhos das reuniões serão transcritos em ata constante de livro especial, 
redigida ou mandada redigir pelo Presidente do  Grande Conselho. 
 
Parágrafo Primeiro - O Conselho delegará poderes a três dos seus membros, presentes a 
sessão, para conferirem e aprovarem a ata em seu nome. 
 
Parágrafo Segundo - A ata conterá as assinaturas do Presidente e dos Secretários e, havendo 
eleição, dos escrutinadores bem como da comissão nomeada para conferi-la e aprová-la, depois 
do que produzirá todos os efeitos legais. 
 
CAPÍTULO IX 
 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
SEÇÃO I 
 
DA CONSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA E FORMA DE CONVOCAÇÃO. 
 
Artigo 84 - O Conselho Deliberativo, eleito por 2 (dois) anos, é o poder de manifestação coletiva 
dos associados, cabendo-lhe, dentro das limitações deste Estatuto, todos os poderes não 
especificamente atribuídos aos outros poderes da ACIAP/VR. 
 
Artigo 85 - O Conselho Deliberativo será constituído: 
  
 1- De 15 (quinze) membros efetivos e 6 (seis) suplentes eleitos pela 
Assembléia Geral; 
 
 2- Dos associados Grandes Beneméritos e Beneméritos; 
 
 3- Dos membros da Diretoria (Presidente, Vice-Presidente e 
Diretores); 
 
Parágrafo Primeiro - A composição do Conselho Deliberativo obedecerá as seguintes 
condições: 

a) Um terço será eleito dentre associados proprietários; 
 



 

 b) Um terço será eleito entre associados fundadores e efetivos, com 
mais de 5 (cinco) anos no quadro social; 
 
 c) Um terço será eleito entre associados efetivos, sem restrição da 
data de admissão. 
 
Parágrafo Segundo - Na eleição dos suplentes se observará a proporcionalidade de que trata o 
parágrafo primeiro, do presente artigo. 
 
Parágrafo Terceiro - As vagas de membros efetivos serão preenchidas pelos suplentes, na 
ordem de votação. 
 
Parágrafo Quarto - Os membros do conselho que pertençam a Diretoria não terão direito de 
voto quando estiverem em julgamentos atos seus ou da Diretoria. 
 
Artigo 86 - Quando esgotado o quadro de suplentes e o Conselho Deliberativo se achar reduzido 
a  menos de dez membros eleitos, será convocada a Assembléia Geral para, em reunião 
extraordinária, preencher todas as vagas. 
 
Artigo 87 - Compete ao Conselho Deliberativo: 
 

I- Resolver matérias que interfiram diretamente com a existência da ACIAP/VR, 
observadas as restrições estatutárias, e todo e qualquer assunto não 
especificamente atribuído a outro Poder. 

II- Eleger, bienalmente, o seu Presidente e Vice-Presidente e os membros da 
Comissão Fiscal, através de eleição direta. 

III- Homologar ou não a indicação dos Diretores e Subdiretores. 
IV- Apreciar, discutir e votar o Orçamento Anual da ACIAP/VR, cujas Propostas 

Orçamentárias deverão ser entregues aos membros do Conselho Deliberativo, 
para análise preliminar, com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, à data de 
votação. 

V- Julgar as contas mensais (Balancetes) após o parecer da Comissão Fiscal. 
VI- Conferir títulos de Associados Benemérito e Honorário submetendo-os à 

homologação do Grande Conselho. 
VII- Aprovar ou não, propostas orçamentária, que envolvam responsabilidades 

financeiras, investimentos ou alienações de valores inferiores ao estabelecido de 
acordo com o artigo 65º, inciso II, deste Estatuto. 

VIII- Aprovar ou não, preliminarmente, propostas orçamentárias que envolvam 
responsabilidades financeiras, investimentos ou alienações de valores superiores 
ao estabelecido pelo o artigo 65º inciso I. 

IX- Decidir sobre proposta da Diretoria que se refira a despesas de capital extra-
orçamentária, superiores a 20 (vinte) salários mínimos vigentes no país. 

X- Aprovar ou não, preliminarmente, proposta da Diretoria sobre a dissolução da 
ACIAP/VR, quando for expressamente convocado para esse fim, ficando sujeita a 
sua aprovação ao julgamento da Assembléia de Associados Proprietário. 

XI- Propor alteração do Estatuto á Assembléia Geral. 
XII- Homologar ou não as licenças de Diretores, por mais de 90 (noventa) dias, sem 

perda de mandato. 
XIII- Decidir sobre proposta da Diretoria que se refira à suspensão ou eliminação  de 

associado. 
XIV- Conhecer e decidir quanto aos pedidos de readmissão dos associados eliminados. 



 

XV- Julgar as omissões ou os atos praticados pelo Presidente da ACIAP/VR e/ou Vice-
Presidente, quando no exercício de seus mandatos, considerados fora das 
limitações estatutária ou legal, propondo ao Grande Conselho, o encaminhamento 
à Assembléia Geral de solicitação de destituição do(s) mesmo(s); sendo que a 
proposta só será encaminhada ao Grande Conselho, se aprovada pela maioria 
dos membros do Conselho Deliberativo.  

XVI- Julgar as omissões ou os atos praticados pelos Diretores e Subdiretores, quando 
no exercício de seus mandatos, considerados fora das limitações estatutárias ou 
legais, sendo que as sanções impostas, decorrentes desse julgamento, só serão 
aplicadas se aprovadas pela maioria dos membros do Conselho Deliberativo. 

XVII- Em grau de recurso, conhecer e julgar os atos e decisões da Diretoria, nos casos 
previstos neste Estatuto. 

XVIII- Deliberar sobre os casos omissos no Estatuto; 
XIX- Aprovar as atas das suas reuniões. 

 
Artigo 88 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á convocado pelo Presidente da ACIAP-VR; 
 

1- ORDINARIAMENTE: 
 

 a) Anualmente, no mês de dezembro, para votação do orçamento 
anual para o exercício seguinte; 
 
 b) Bienalmente, no mês de fevereiro, para eleger o seu Presidente e 
Vice-Presidente e os membros da Comissão Fiscal, em período bienal, de início alternado com o 
de Presidente da ACIAP-VR; 
 
 c) Bienalmente, no mês de março, na segunda quinzena, para 
homologar ou não a indicação dos demais Diretores feita pelo Presidente da ACIAP-VR e dar 
posse a Diretoria. 
 
 2- EXTRAORDINARIAMENTE, sempre que necessário, nos termos 
deste estatuto. 
 
Parágrafo Primeiro - As reuniões de que tratam as alíneas “c” e “d” do item 1 deste artigo, 
coincidirão bienalmente. 
 
Parágrafo Segundo - Nas reuniões ordinárias, finda a matéria convocação; poder-se-á tratar, 
por proposta de um conselheiro, de qualquer assunto relativo a ACIAP-VR, desde que a maioria 
o considere objeto de deliberação. 
 
Parágrafo Terceiro - A convocação para reuniões extraordinárias poderá ser feita pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo, sempre que o Presidente da ACIAP-VR nos casos que a 
isso for obrigado pelo estatuto não o fizer nos prazos fixados. 
 
Artigo 89 - Ao Presidente do Conselho Deliberativo é lícito seja qual for o objeto da convocação 
e no momento julgado oportuno, submeter matéria nova à deliberação excepcional do Conselho, 
quando entender: 
 
  1- Que a mesma consulte os altos interesses da ACIAP-VR;  
 
 



 

  2- Que o adiamento do assunto importará em perda de sua 
oportunidade, por dependerem os seus efeitos de deliberação e execução imediata; 
 
  3- Que o assunto a ser deliberado não requer a ciência 
prévia e pública de todos os membros do Conselho e de  sua competência. 
   
Artigo 90 - Para as reuniões ordinárias ou extraordinárias, a convocação será feita mediante 
edital afixado na sede da ACIAP-VR, em lugar próprio e comunicação deste a todos os membros 
do Conselho com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
 
Parágrafo Primeiro - O Conselho Deliberativo só poderá reunir-se em primeira convocação, com 
a presença de um quorum correspondente à metade do número de seus membros eleitos mais 1 
(um) e, em segunda convocação, a reunião efetuar-se-á com qualquer número. 
 
Parágrafo Segundo - Não havendo número exigido para a reunião, em primeira convocação, 
será procedida a segunda convocação, meia hora após, com qualquer número. 
 
Artigo 91 - O Presidente do Conselho Deliberativo, será substituído pelo Vice-Presidente, em 
seus impedimentos, ou quando em gozo de licença. 
 
Artigo 92 - O Conselheiro que faltar a mais da metade das reuniões realizadas durante o biênio 
relativo ao mandato não poderá ser eleito e empossado para o subseqüente. 
 
SEÇÃO II 
 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 93 - O Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto abrirá os trabalhos 
convidando dois conselheiros e, quando houver eleição pedirá aos presentes que indiquem dois 
outros como fiscais escrutinadores. 
 
Parágrafo Primeiro - Na falta do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, os trabalhos 
serão abertos pelo Presidente da ACIAP/VR que solicitará dos presentes a indicação de um 
Presidente “AD-HOC”. 
 
Parágrafo Segundo - As referidas indicações serão feitas por eleição ou aclamação e não 
poderá recair em membros da Diretoria. 
 
Artigo 94 - Salvo disposição estatutária em contrário todos os assuntos serão resolvidos por 
maioria de votos dos presentes. 
 
Artigo 95 - O Presidente do Conselho não terá direito de voto nos escrutínios secretos e, em 
caso de empate, deverá votar para desempatar. 
 
Artigo 96 - O Conselheiro não poderá votar em matéria que lhe diga respeito pessoalmente, mas 
poderá discuti-la. 
 
Artigo 97 - A eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Presidente e 
Vice-Presidente da ACIAP-VR e membros da Comissão Fiscal será feita por escrutínio secreto. 
 
 



 

Parágrafo Único - Considerar-se-ão eleitos os que obtiverem maioria de votos, procedendo-se a 
novo escrutínio em caso de empate. 
 
Artigo 98 - Vagando-se aos cargos  do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e 
Presidente e Vice-Presidente da ACIAP-VR proceder-se-á a  nova eleição, exercendo-se 
mandato pelo tempo que faltar. 
 
Artigo 99 - O Conselho Deliberativo ratificará ou não, por escrutínio secreto, de uma vez, a 
indicação dos Diretores apresentada pelo Presidente da ACIAP-VR, riscando cada Conselheiro 
na cédula os nomes que não mereçam seu voto. 
 
Parágrafo Único - Em caso de recusa, o Presidente da ACIAP-VR indicará outros nomes ou 
nome, podendo solicitar prazo de 48 (quarenta e oito) horas para essa escolha; se o fizer, o 
Conselho manter-se-a em sessão permanente até aprovar as indicações. 
 
Artigo 100 - Os trabalhos das reuniões serão transcritos em ata registrada em livro próprio e 
redigida ou mandada redigir pelo Presidente do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Primeiro - O Conselho delegará poderes a 3 (três) dos seus membros presentes à 
sessão, para conferirem e aprovarem a ata em seu nome. 
 
Parágrafo Segundo - A ata conterá as assinaturas do presidente e dos Secretários e, havendo 
eleição, dos escrutinadores, bem como da Comissão nomeada para conferi-la e aprová-la depois 
do que produzirá todos os efeitos legais. 
 
Artigo 101 - A ordem dos trabalhos do Conselho Deliberativo será regulada por um regimento 
interno por ele aprovado. 
 
CAPÍTULO X 
 
DA DIRETORIA 
 
SEÇÃO I 
 
DA CONSTITUIÇÃO, DAS DELIBERAÇÕES E DAS SUBSTITUIÇÕES. 
 
Artigo 102 - A ACIAP/VR será administrada pelo seu Presidente, o qual será substituído, em sua 
ausência, pelo Vice-Presidente. 
 
Parágrafo único: O presidente será auxiliado por uma Diretoria assim constituída: 
 
    1- Diretor dos Interesses Comerciais; 
    2- Diretor dos Interesses Industriais; 
    3- Diretor dos Interesses Agro-Pastoris; 
    4- Diretor dos Interesses Siderúrgicos; 
    5- Diretor de Desenvolvimento Empresarial; 
    6- Diretor Social; 
    7- Diretor 1º Secretário; 
    8- Diretor 2º Secretário; 
    9- Diretor 1º Tesoureiro; 
                                         10- Diretor 2º Tesoureiro; 



 

    11- Diretor de Setor de Serviços; 
    12- Diretor de patrimônio; 
    13- Diretor de Serviços Internos; 
    14- Diretor de Assuntos Tributários e Fiscais; 
    15-Diretor de Lazer, Turismo e Cultura; 
    16- Diretor de Relacionamentos Institucionais; 
 
Parágrafo Primeiro - Os Diretores são de livre escolha do Presidente, porém sujeitos a 
homologação do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Segundo - Cada Diretor poderá escolher até 03 (três) Sub-Diretores para sua área, 
os quais trabalharão em comissão, sendo sujeitos a homologação da Diretoria. 
 
Artigo 103 - O regimento de funcionamento das reuniões da Diretoria será submetido ao 
Presidente da ACIAP-VR a quem compete aprovar o respectivo projeto. 
 
Artigo 104 - A Administração da ACIAP/VR poderá ser auxiliada por assessores, nomeados pelo 
Presidente. 
 
Artigo 105 - Aprovada a escolha, por proposta do Presidente, os Diretores passarão a exercer, 
durante o biênio, todos os poderes que lhes são conferidos pelo presente estatuto. 
 
Artigo 106 - O mandato dos membros da Diretoria é bienal prorrogando-se, porém, ao seu 
término, até a posse dos novos Diretores. 
 
Parágrafo único – O mandato do Presidente da ACIAP/VR não poderá ser renovado por mais 
de 1 (um) período sucessivo. 
 
Artigo 107 - A Diretoria deverá reunir-se, no mínimo, uma vez em cada quinzena. 
 
Parágrafo Primeiro - A Diretoria só poderá decidir com a presença de no mínimo metade e mais 
um de seus membros. 
 
Parágrafo Segundo - Em caso de empate ficará o assunto resolvido de acordo com o voto que o 
Presidente tiver dado. 
 
Artigo 108 - Sem prejuízo das responsabilidades que caibam, aos demais membros da Diretoria, 
no exercício, das respectivas funções, o Presidente será responsável, perante o Conselho 
Deliberativo, pela administração geral e orientação da ACIAP/VR. 
 
Artigo 109 - Os membros da Diretoria não respondem pelos compromissos da ACIAP/VR, mas 
são responsáveis para com esta. As omissões e excessos de mandato praticados com violação 
da lei do estatuto, serão de responsabilidades dos Diretores, que os tenham praticado. 
 
Artigo 110 - Perderá o mandato o Diretor que sem motivo justificável, deixar de comparecer a 4 
(quatro) reuniões consecutivas da Diretoria ou deixar de prestar serviços inerentes as suas 
funções durante 30 (trinta) dias. 
 
Artigo 111 - Em caso de impedimentos ocasionais de qualquer Diretor, este será substituído pelo 
Vice-Presidente, com exceção do Diretor Secretário e do Diretor Tesoureiro. 
 



 

Parágrafo Primeiro - O impedimento poderá decorrer de licença concedida pelo presidente aos 
Diretores, não podendo estar licenciados, na mesma ocasião, mais de 2 (dois) Diretores. 
 
Parágrafo Segundo - Se o afastamento do exercício do cargo de Diretor for mais de 90 
(noventa) dias, será necessário a homologação do Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 112 - No caso de vagar o cargo de Presidente da ACIAP/VR, assumirá o cargo, 
imediatamente, o Vice-Presidente, exercendo-o durante o restante do mandato. 
 
Artigo 113 - No caso de vagarem os cargos de Presidente e Vice-Presidente da ACIAP-VR, o 
Presidente do Grande Conselho será convocado pelo Presidente do Conselho Deliberativo para 
assumir a Presidência durante o prazo estatutário do preenchimento das vagas. 
 
Parágrafo Primeiro - O Presidente interino poderá manter os Diretores que se apresentarem 
como renunciantes, até que se escolha os seus substitutos, ou designar outros interinamente. 
 
Parágrafo Segundo - A eleição do Presidente e Vice-Presidente da ACIAP-VR com mandato 
para exercer o cargo até completarem o biênio, deverá realizar-se dentro de 30 (trinta) dias, salvo 
caso excepcional, a critério do Conselho Deliberativo, que poderá prorrogar o prazo de eleição 
até 90 (noventa) dias. 
 
Artigo 114 - As vagas que ocorrem, nos casos de Diretor, serão preenchidas pelo Presidente, 
dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo o nome dos novos escolhidos serem submetidos à 
aprovação dentro do prazo acima. 
 
Parágrafo Único - O Presidente poderá deixar de preencher as vagas verificadas de 1º de julho 
em diante, no segundo ano administrativo, salvo quando em número superior a duas. 
 
Artigo 115 - Nos casos de renúncia ou de exoneração, o Presidente e os demais membros da 
Diretoria serão obrigados a prestar as respectivas contas, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Artigo 116 - O Presidente e os demais Diretores, no exercício de suas funções e administração 
em geral terão a assistência de um Secretário Executivo, remunerado com preparo intelectual e 
idoneidade moral reconhecida. 
 
Parágrafo Único - Ao Secretário executivo, com ascendência sobre os demais empregados da 
ACIAP-VR, sem distinção de categoria, competirá: 
 
 1- Chefiar todos os serventuários internos e externos, conhecer, 
preparar, encaminhar e fazer executar o expediente do Presidente e demais Diretores; 
 2- Pôr em prática os atos de competência desses Diretores ou da 
Diretoria, de conformidade com as instruções que lhes forem transmitidas; 
 3- Tomar providências necessárias à organização do relatório da 
Diretoria e do orçamento anual de forma que possa ser apresentado dentro do prazo estatutário; 
 4- Manter em dia o fichário de associados, fiscalizar a cobrança de 
débitos, organizar o arquivo de documentos, expedir carteiras sociais e talões de mensalidades; 
 5- Organizar de acordo com as instruções do Presidente e demais 
Diretores, as agendas para as reuniões da Diretoria. 



 

 
 
SEÇÃO I 
 
Artigo 117 - Compete a Diretoria: 
 
 1- Administrar a ACIAP-VR e exercer os poderes não atribuídos a 
outros órgãos; 
 2- Aceitar ou não as indicações de Sub-Diretores feitas pelos 
Diretores; 
 3- Resolver sobre admissão, transferências, demissão e readmissão 
de associados quando houver divergências entre o parecer da Comissão de sindicância e a 
Presidência e em todos os casos de transferências de títulos de Associados Proprietários 
podendo exigir as informações que julgar conveniente; 
 

4-  Impor as penalidades de sua competência; 
 
 5- Regular o direito de freqüência na Sede, nos termos deste 
estatuto; 
 6- Resolver sobre requerimentos dos associados nos casos de sua 
competência; 
 7- Escolher três Diretores para a Comissão de sindicância; 
 
 8- Propor ao Conselho Deliberativo: 
  
 a) Concessão de títulos Associados Grandes Beneméritos, 
Beneméritos, Grandes-Benfeitores, Benfeitores e Honorários; 
 
 b) Resoluções sobre casos omissos a este estatuto; 
 
 c) Alienação ou gravame relativos ao patrimônio da ACIAP-VR, 
dentro das restrições estatutárias; 
 
 d) A fixação, para cada ano, das mensalidades e das jóias; 
  
 9) Organizar os orçamentos anuais por departamentos com a 
estimação da receita e fixação das despesas; 
 
 10) Autorizar, “AD REFERENDUM”, do Conselho Deliberativo e por 
proposta do Presidente da ACIAP-VR, as verbas necessárias a pagamentos inadiáveis e não 
previstos, convocando o referido Conselho para referendar ou não o que tiver sido autorizado; 
 
 11) Elaborar regulamentos e regimentos, colocando-os em vigência, 
por intermédio do Presidente; 
 
 12) Autorizar a assinatura de contratos de locação de dependências 
arrendáveis e outros que envolvem responsabilidades financeiras para a ACIAP-VR, dentro dos 
limites estatutários; 
 
 13) Adotar as normas reguladoras da freqüência das pessoas das 
famílias dos associados; 



 

 
 14) Em caráter excepcional, eximir o associado de responsabilidade 
decorrentes de aplicação do estatuto ou transigir com ele sobre compromissos assumidos com a 
ACIAP-VR; 
 
 15) Resolver os casos de emergências e não previsto no estatuto, 
submetendo sua resolução ao Conselho Deliberativo. 
 
 
CAPÍTULO XI 
 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
 
SEÇÃO I 
 
DO PRESIDENTE 
 
Artigo 118 - Compete ao Presidente: 
 
 1- Despachar o Expediente; 
 
 2- Convocar reuniões da Assembléia Geral, da Assembléia dos 
Associados Proprietários, do Grande Conselho, do Conselho Deliberativo, presidindo os 
trabalhos nos termos deste estatuto e os de instalação das Assembléias; 
 
 3- Resolver sobre a admissão, transferência, demissão e 
readmissão de associados, ressalvados os casos de competência da Diretoria; 
 
 4- Assinar as carteiras de identidade dos associados; 
 
 5- Tornar efetivas as penalidades decretadas pela Diretoria; 
 
 6- Resolver sobre requerimentos dos associados nos casos de sua 
competência; 
 
 7- Conceder exoneração da Diretoria ou Sub-Diretores, exonerá-los 
ou conceder-lhes licença na forma estabelecida no estatuto; 
 
 8- Nomear, conceder licença ou exonerar assistentes das Diretorias; 
 
 9- Representar a ACIAP-VR como empregador em relação aos 
seus empregados; 
 
 10- Rubricar os livros da Secretaria e da tesouraria; 
 
 11- Assinar: 
 

a) Os contratos autorizados pela Diretoria; 
 
 b) Com o 1º Secretário, os diplomas honoríficos e as atas das 
sessões da Diretoria; 



 

 
 c) Com o 1º Tesoureiro, os títulos de Associados Proprietários, 
carteiras de identidade, cheques, cauções, ordens de pagamento ou  quaisquer documentos não 
compreendidos na alínea “a” e que envolvam responsabilidades financeiras. 
 
 12- Autorizar as despesas previstas no orçamento e ordenar o 
respectivo pagamento, podendo permitir que no todo ou até limites pré-fixados, sejam 
autorizados por outros Diretores; 
 
 13- Autorizar a fazer pagar, da mesma forma, as despesas 
extraordinárias admitidas pela Diretoria, por proposta sua; 

 
 14- Ceder, ocasionalmente, a título oneroso ou gratuito, qualquer 
dependência ou material da ACIAP-VR, para uso que não colida com as finalidades da entidade; 
 
 15-  Nomear delegados ou representantes da ACIAP-VR, para  
representações ou missões externas, temporárias ou permanentes, inclusive as de caráter 
técnico, que tenham de ser exercidos junto a entidades congêneres ou entidades a que a ACIAP-
VR estiver filiada; 
 
 16- Publicar, em nome da Diretoria, os regulamentos e regimentos 
por ela elaborados, baixando, sempre que julgar conveniente, instruções para sua fiel execução; 
 
 17- Providenciar o que lhe parecer conveniente, em casos 
imprevistos ou de caráter urgente, dando conhecimento na sessão imediata da Diretoria; 
 
 18- Exercer a direção dos negócios da ACIAP-VR, executar as suas 
deliberações e da Diretoria e fazer cumprir este estatuto, regulamentos e regimentos em vigor; 
 
 19- Fazer executar atos administrativos, mediante autorizações 
escritas, sucessivamente numeradas ainda que tenham caráter reservado, sobretudo de seus 
efeitos repercutirem na posição financeira das obrigações sociais; 
 
 20- Divulgar os atos administrativos; 
 
 21- Representar a ACIAP-VR em Juízo ou fora dele, podendo, 
inclusive, outorgar mandatos para o foro em geral. 
 
SEÇÃO II 
 
DO VICE-PRESIDENTE 
 
Artigo 119 - Compete ao Vice-Presidente: 
 
 1- Participar das reuniões da Diretoria Executiva e assumir até suas 
Diretorias em caso de vacância ou renuncia de seus titulares, para as vagas havidas; 
 2- Presidir as reuniões ordinárias nos impedimentos ocasionais do 
Presidente da Diretoria executiva; 
 3- Representar o Presidente da ACIAP-VR, por delegação deste, 
em solenidades para as quais tenha sido convidada; 



 

 4- Substituir o Presidente em seus impedimentos ocasionais ou 
definitivamente em caso de vacância do cargo. 
 
Artigo 120 - Além da competência efetiva do Vice-Presidente, de acordo com o artigo anterior, 
ao mesmo poderá ser atribuído investidura e atividade temporária, ou permanente, que lhe seja 
expressamente delegada pelo Presidente da ACIAP-VR. 
 
SEÇÃO III 
 
DOS DIRETORES 
 
Artigo 121 - Compete especificamente a cada Diretor: 
 
    1- Ao Diretor dos Interesses Comerciais: 
  
 a) Formular e propor, a Diretoria e executar plano de ação em favor 
das classes Comerciais; 
 
 b) Representar a ACIAP-VR junto à órgãos públicos e privados 
sempre que se tratar de interesse destas classes. 
  

2- Ao Diretor de Interesses Industriais: 
 
 a) Formular e propor a Diretoria e executar o plano de ação em 
favor da classe industrial; 
 
 b)Representar a ACIAP-VR junto a órgãos público se privados 
sempre que se tratar de interesse destas classes. 
 
 3- Ao Diretor dos Interesses Agro-Pastoris: 
 
 a) Formular e propor a Diretoria e executar o plano de ação em 
favor das classes Agropastoris; 
 
 b) Representar a ACIAP-VR junto a órgãos públicos e privados 
sempre que se tratar de interesses destas classes. 
 
 4- Ao Diretor de Interesses Siderúrgicos: 
 
 a) Formular e propor a Diretoria e executar o plano de ação para o 
desenvolvimento do segmento siderúrgico local; 
 
 b) Representar a ACIAP-VR junto a órgãos públicos e privados, 
sempre que se tratar de interesses destes setores. 
 
 5- Ao Diretor de Desenvolvimento Empresarial: 
 
 a) Elaborar, propor, executar, coordenar o plano objetivando o 
desenvolvimento empresarial; 
 
 



 

 b) Coordenar as atividades do CENTRO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEPEDE, órgão vinculado a ACIAP-VR com objetivos 
de apoiar e fomentar as atividades empresariais. 
 
 6- Ao Diretor Social: 
 
 a) Formular e propor a Diretoria o plano de ação em favor do 
desenvolvimento do campo social, cultural e de relações públicas; 
 
 b) Organizar e dirigir a política das atividades sociais da ACIAP-VR. 
 
 7- Ao Diretor 1º Secretário: 
 
 a) Fazer redigir e assinar as atas das sessões da Diretoria, os 
avisos, convocações e toda correspondência; 
 
 b) Expedir avisos aos associados interessados nos casos de atraso 
em seus débitos; 
 
 c) Assinar com o Presidente os diplomas honoríficos, cartões de 
identidade e de freqüência e as atas das sessões da Diretoria; 
 
 d) Fiscalizar os trabalhos da Secretaria da ACIAP-VR. 
 
 8- Ao Diretor 2º Secretário: 
 
 a) Substituir o 1º Secretário em seus impedimentos legais; 
 
 b) Exercer as funções que lhes forem atribuídas pelo Presidente da 
ACIAP-VR; 
 
 c) Organizar o cadastro de associados. 
 
 9- Ao Diretor 1º Tesoureiro: 
 
 a) Promover a arrecadação da receita da ACIAP-VR e sugerir 
medidas que possam aumentá-las; 
 
 b)Ter sob a guarda e responsabilidade os valores pertencentes a 
ACIAP-VR; 
 
 c) Efetuar o pagamento de todas as despesas, uma vez 
comprovada a sua exatidão; 
 
 d) Assinar com o Presidente os competentes documentos; 
 
 e) Apresentar ao Presidente: 
 
 I - Relação dos associados  em atraso, incursos na pena de 
desligamento; 
 



 

 II - Balancete demonstrativo da receita e despesa de atividades da 
ACIAP-VR; 
 
 III - Movimento financeiro mensal. 
 
 f) Apresentar a Comissão Fiscal, os balancetes mensais da 
situação patrimonial e financeira; 
 
 g) Dirigir o serviço geral de cobrança; 
 
 h) Organizar anualmente o balanço patrimonial e financeiro; 
 
 i) Fiscalizar os trabalhos a cargo da tesouraria. 
 
 10) Ao Diretor 2º Tesoureiro: 
 
 a) Substituir o 1º Tesoureiro nos seus impedimentos e auxiliá-lo, 
sempre que solicitado; 
 
 b) Dirigir o almoxarifado, zelar pela conservação dos materiais 
existentes e controlar os serviços de compra, entrada e saída de material, apresentando ao 1º 
Tesoureiro: 
 
 I - Movimento mensal dessa seção; 
 
 II - O inventário anual; 
 
 c) Organizar e manter o tombamento da ACIAP-VR; 
 
 d) Controlar o serviço de fiscalização diário de ingresso de 
associados nas dependências do Palácio das Classes Unidas. 
 
 11 – Ao Diretor de Patrimônio: 
 
 a) Zelar pelo patrimônio da Entidade, propondo aquisições, baixas e 
reformas; 
 b) Controlar o inventário de patrimônio; 
 
 
 12 – Ao Diretor de Serviços Internos: 
 
 a) Desenvolver convênios que beneficiem os associados; 
 
 b) Gerenciar os alugueis quanto à gestão dos contratos; 
 
 c) Gerenciar outras atividades internas, não especificas de outra 
Diretoria; 
 
 13 – Ao Diretor Tributário Fiscal 
 
 



 

 a) Analisar, propor e orientar os associados quanto à matéria de 
interesses destes; 
 
 b) Organizar palestras, cursos e eventos focados na carga tributária 
e desburocratização; 
 14 – Ao Diretor de Protocolo: 
 
 a) Apoiar o Presidente e a Diretoria na organização e condução dos 
eventos da Entidade; 
 
 b) Fiscalizar o cumprimento protocolar em eventos com 
participação da Diretoria; 
 15 – Ao Diretor de Relacionamentos institucionais: 
 
 a) Defender, preservar e trabalhar no desenvolvimento da imagem 
da entidade; 
 b) Propor projetos que fortaleçam sua imagem institucional; 
 
  16 – Ao Diretor de Setor de Serviços: 
 
 a) Formular, propor e executar plano de ação em favor das classes 
do setor de serviços; 
 
 b) Representar a ACIAP/VR junto a órgãos públicos e privados, 
sempre que se tratar de interesses destas classes; 
 
SEÇÃO IV 
 
DOS SUB - DIRETORES E ASSISTENTES DA DIRETORIA 
 
Artigo 122 - Compete aos Sub-Diretores, de que trata o parágrafo Segundo, do artigo 95, 
desempenhar as funções que lhes forem expressamente atribuídas pelos Diretores com a 
aprovação da Diretoria. 
 
Artigo 123 - Compete aos Assistentes da Diretoria desempenhar as funções que lhes forem 
expressamente atribuídas pelo Presidente da ACIAP-VR. 
 
CAPÍTULO XII 
 
DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 
 
Artigo 124 - A Comissão de Sindicância será constituída por três membros da Diretoria. 
 
Artigo 125 - Compete a Comissão de Sindicância dar parecer sobre as propostas para 
admissão, transferência e readmissão de associados. 
 
Parágrafo Primeiro - O parecer deverá ser dado no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de 
ser devolvido o processo ao Presidente da ACIAP-VR, se o reclamar, cabendo a este, então, a 
faculdade de deliberar sobre as propostas, salvo a hipótese de transferência de título de 
Associado Proprietário em que a Diretoria caberá decidir. 
 



 

 
Parágrafo Segundo - Sempre que houver divergência entre a conclusão do parecer e a opinião 
do Presidente da ACIAP-VR, ou quando este o julgar conveniente, a proposta será submetida ao 
julgamento da Diretoria, em escrutínio secreto. 
 
CAPÍTULO XIII 
 
DA COMISSÃO FISCAL 
 
Artigo 126 - A Comissão Fiscal, eleita bienalmente pelo Conselho Deliberativo, dentre os seus 
membros, os quais exercerão cumulativamente os mandatos, será composta de três membros e 
três suplentes, sendo estes substitutos daqueles, na ordem estabelecida pela prioridade da data 
de admissão do quadro social. 
 
Artigo 127 - Compete a Comissão Fiscal: 
 
 1- Examinar os balancetes mensais da tesouraria, apresentando a 
Diretoria o seu parecer, 
 
 2- Examinar as contas apresentadas em caso de renúncia e concluir 
com o necessário parecer; 
 
 3- Examinar a  contabilidade da ACIAP-VR e emitir juízo sobre as 
contas apresentadas, anualmente, bem como apreciações sobre o cumprimento e de disposições 
estatutárias referentes à alienação e gravame relativos ao patrimônio da ACIAP-VR; 
 
 4- Solicitar da tesouraria ou do Diretor competente  quando tiver de 
lavrar pareceres, os esclarecimentos necessários; 
 
 5- Emitir pareceres nos orçamentos anuais apresentados pela 
Diretoria ao Conselho Deliberativo. 
 
CAPÍTULO XIV 
 
DOS EMPREGADOS 
 
Artigo 128 - Para execução dos seus serviços administrativos e técnicos, a ACIAP-VR admitirá 
os serventuários que forem julgados indispensáveis,  na conformidade de um quadro que a 
Diretoria organizará, das necessidades ocasionais a que o Presidente tiver de atender. 
 
Parágrafo Primeiro - Os empregados serão nomeados, contratados, designados, suspensos e 
demitidos pelo Presidente da ACIAP-VR, sejam  quais forem as suas funções. 
 
Parágrafo Segundo - Os deveres e os direitos dos empregados da ACIAP-VR serão definidos 
em regulamento. 
 
Artigo 129 - Será incompatível a condição de associado com a de empregado, ainda que 
remunerado por meio de comissão, porcentagem ou proventos de qualquer natureza podendo a 
Diretoria abrir exceções para os profissionais liberais.  
 
 



 

Parágrafo Único - O associado que passar a ser empregado será considerado excluído, a 
pedido, ficando-lhe reservado o direito de readmissão no quadro de associados sem pagamento 
de jóia se o requerer dentro de 10 dias e não houver deixado o cargo por motivo que o desabone. 
 
CAPÍTULO XV 
 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA. 
 
SEÇÃO I 
 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Artigo 130 - O patrimônio social é constituído pelos bens móveis, imóveis, direitos e títulos em 
geral que a ACIAP-VR possua. 
 
Parágrafo Único - No caso de dissolução da ACIAP-VR, os bens serão distribuídos entre os 
Associados Proprietários proporcionalmente ao número de títulos de Associado Proprietário que 
cada um possua. 
 
SEÇÃO II 
 
DA RECEITA 
 
Artigo 131 - Constituirá a receita: 
 
 1- As contribuições a que são obrigados os associados; 
 
 2- O produto de aluguéis de dependências da ACIAP-VR no Palácio 
das Classes Unidas ou fora dele; 
 
 3- O produto de venda de material publicitário ou de outra natureza; 
 4- A renda de serviços internos e externos; 
 5- A renda de qualquer tipo de realização em que se cobrar ingresso 
ou quota; 
 6- Os rateios ou subscrições que porventura se tornem necessárias 
para fazer face às  despesas extraordinárias ou imprevistas; 

7-  Os donativos de qualquer espécie. 
 
SEÇÃO III 
 
DA DESPESA 
 
Artigo 132 - Constituirão títulos de despesas: 
 
 1- O pagamento de impostos e taxas a que porventura estiver 
sujeita a ACIAP-VR; 
 2- Os salários, gratificações, etc., devidos a empregados da ACIAP-
VR, bem como os respectivos encargos sociais; 
 3- A aquisição de material para as diversas seções; 
 4- O custeio de festejos e diversões; 
 5- O custeio da conservação dos bens da ACIAP-VR; 



 

 6- Os gastos com serviço interno e externo; 

7-  Os gastos eventuais, devidamente autorizados. 
 
Parágrafo Único - É proibido a Diretoria ou ao Presidente contribuir, a custa de cofres da 
ACIAP-VR, para quaisquer fins estranhos aos objetivos da entidade. 
 
CAPÍTULO XVI 
DOS REGULAMENTOS, REGIMENTOS, INSTRUÇÕES E AVISOS. 
 
Artigo 133 - As disposições do presente estatuto serão complementadas pelos regulamentos, 
regimentos internos e instruções, que forem expedidas para fiel consecução dos seus objetivos 
imediatos. 
 
Parágrafo Único - Os regulamentos gerais e regimentos internos elaborados pela Diretoria, e as 
instruções baixadas pelo Presidente deverão ser publicadas no Boletim Oficial. 
 
Artigo 134 - As medidas transitórias que se impuserem a critério da Diretoria ou do Presidente, 
na  conformidade das atribuições, deverão ser divulgadas no Boletim Oficial e afixadas no  
quadro de avisos, tornando-se, desde logo, obrigatórios, para todos os efeitos até que novo aviso 
as revoguem. 
 
CAPÍTULO XVII 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 135 - Para comodidade dos associados ou no seu interesse a ACIAP-VR poderá 
organizar e manter serviços internos e externos que julgar conveniente, executando-os 
diretamente ou por meio de terceiros, assegurada, neste caso, a necessária fiscalização. 
 
Artigo 136 - O novo Pavilhão da ACIAP/VR é formado por um quadrado na cor predominante 
verde, tendo seu interior na forma de catavento, com listras brancas e, no centro, a cor amarela, 
precedida pelas iniciais ACIAP-VR. 
 
Parágrafo Único - O novo pavilhão, a flâmula, os uniformes dos empregados, como ainda, o 
escudo para uso individual dos associados, deverão estar de acordo com os desenhos 
aprovados pelo Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 137 - Se aprovada a dissolução da ACIAP-VR, na forma prevista no presente estatuto, o 
liquidante será nomeado pela Assembléia de Associados Proprietários, na forma do artigo 63. 
 
Artigo 138 - Será considerada data magna da Associação Comercial o dia 20 de março, data da 
sua fundação. 
 
Artigo 139 - A partir do presente estatuto, passa a integrar o mesmo, o “TROFÉU ALIANÇA” 
cujas normas de concessão estão previstas na resolução do Conselho Deliberativo de 5 de junho 
de 1978. 
 
Artigo 140 - A ACIAP-VR manterá, remuneradamente, uma Assessoria Jurídica diretamente 
ligada ao Presidente da Diretoria Executiva, com objetivo de prestar assistência jurídico-legal a 
entidade e seus associados. 
 



 

Artigo 141 - A partir do presente estatuto, passa a integrar o mesmo, o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Empresarial - CEPEDE, criado de acordo com resolução da Diretoria 
Executiva de 07 de maio de 1979, e será  regido por regulamento próprio. 
 
Artigo 142 - Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, revogado o datado de 16 de 
Fevereiro de 1.981, os demais anteriores e todas as disposições em contrário. 
 
 
APROVADO  NA  REUNIÃO  DE  ASSEMBLÉIA  GERAL  DE  31/01/2007, DE  ACORDO COM  
O LIVRO  DE  ATAS  No 02  Fls 260 e 261 
 
Volta Redonda,  31 de Janeiro de  2007. 



 

 
 
QUALIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
INDUSTRIAL E AGROPASTORIL DE VOLTA REDONDA BIÊNIO 2007-2009 
 
 
 
 
 
Presidente – Carlos Alberto dos Santos, brasileiro, casado, empresário,  
CPF n° 500.272.127-34, CI: 05203203 CRC/RJ. 
Residência – Rua das Nogueiras n° 151 Vilage Sul – Jardim Belvedere Volta Redonda  
Cep: 27.255-000 
 
 
 
 
 
Vice-Presidente – Ataíde César Cândido Toledo, brasileiro, casado, empresário,  
CPF n° 301.649.667-49, CI: 6400099 IPF-RJ 
Residência: Rua Cora Coralina n° 28  Loja L10 Q. F – Vila Mury 
Volta Redonda Cep: 27283-300 
 
 
 
 
 
Evandro Queiroz Gloria – Diretor 1ª Tesoureiro, brasileiro, casado, Empresário, CPF n° 
740.716.537-87 CI: 060.292.760 IFP-RJ 
Residente – Rua Eval Mury Gloria, 196 – Voldac – Volta Redonda Cep: 27285-160 
 
 
 
 
 
Décio Campos – Diretor 2ª Tesoureiro, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,  
CPF n° 048.718.807-10 CI: CI: 22.222.810-8  DETRAN-RJ 
Residente – Rua 105 n° 111 Laranjal – Volta Redonda – 27.255-010 
 
 
 
 
 
 
Viviane Gonçalves Faxas – Diretora 1ª Secretária, brasileira, casada, Empresária, 
CPF n° 614.736.697-15 CI: 7.306.218 IPF-RJ 
Residente – Rua Professora Maria Wanda Padilha, 153, Jardim Belvedere  
Volta Redonda Cep: 27.258-060 
 
 
 



 

 
 
 
 
Paulo Fernando Kozlowski Fernandes – Diretor 2º Secretário, brasileiro, casado, 
Empresário, CPF n° 003.796.047-44 CI: 08.317.119-9 IFP-RJ 
Residente –  Rua Gal Miguel Costa, n° 273 – Vila Mury – Volta Redonda Cep: 27.281-540 
 
 
 
 
 
 
Joselito Magalhães – Diretor dos Interesses Comerciais, brasileiro, casado, Empresário, 
CPF n° 894.614.527-72 CI: 07340107-7 IFP-RJ 
Residente – Avenida Getúlio Vargas, 15  - Centro Volta Redonda Cep: 27253-410 
 
 
 
 
 
 
Dinaldo Santa Rosa Oliveira – Diretor dos Interesses Siderúrgicos, casado, Engenheiro, 
CPF n° 232.381.517-20 CI: 24.912.016-3 – DETRAN-RJ 
Residente – Rua 154 n° 851 apto 601 Laranjal – Volta Redonda – RJ Cep: 27.180-000 
 
 
 
 
 
 
Jussara Nogueira da Cunha – Diretora de Setor de Serviços, brasileira, solteira, 
Empresária, CPF n° 977.377.397-34 CI: 077840015- IFP-RJ 
Residente – Rua 1028, n° 35, Santo Agostinho – Volta Redonda Cep: 27.290-000 
 
 
 
 
 
 
Toniato de Jesus Rodrigues – Diretor de Serviços Internos, brasileiro, divorciado, 
empresário, CPF n° 498.124.677-34 CI: 020.688.973-5 DETRAN-RJ 
Residente – Rua Simão Cunha Gago, 120 LJ 1 – Aterrado Volta Redonda Cep: 27213-170 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ana Paula da Rocha Pereira – Diretora de Patrimônio, brasileira, casada, empresária, CPF 
n° 000.122.407-70 CI: 28.349.259-4 SSP-SP 
Residente - Avenida Paulo de Frontin, 240 apto 301 – Aterrado – Volta Redonda 
Cep: 27213-150 
 
 
 
 
 
 
Adriano de Souza Oliveira – Diretor de Relacionamentos Institucionais, brasileiro, casado, 
Empresário, CPF n° 893.528.077-15 CI: 26.703.588-9 DETRAN-RJ  
Residente – Rua 10B, n° 104 Lote 96 - Residencial Samoa, Village Sul - Volta Redonda  
Cep: 27.258-210 
 
 
 
 
 
 
Maria Bernadete Bonifácio Vieira de Castro – Diretora de Lazer Turismo e Cultura, 
brasileira, casada, Professora e Pedagoga, CPF n° 739.298.757-72, 
CI: 005630535-2 DETRAN-RJ 
Residente Rua 24, 62, San Remo – Volta Redonda Cep: 27.285-380 
 
 
 
 
 
Jairo Rodrigues da Silva – Diretor dos Interesses Industriais, brasileiro, casado, 
engenheiro civil CPF n° 321.051.937-49  CI: 7305973 IPF-RJ 
Residente – Rua 154, n° 762, Laranjal – Volta Redonda  Cep: 27.255-085 
 
 
 
 
 
 
Frederico de Lima Almeida – Diretor dos Interesses Agro- Pastoris, brasileiro, casado, 
empresário - CPF n° 005.936.787-37 CI: 07021707-0 IFP-RJ 
Residente – Rua Santa Ana, n° 68  Niterói – Volta Redonda Cep: 27.283-290 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Eleny Teixeira Braga da Cunha – Diretora Social, brasileira, casada, Empresária,  
CPF n° 469.831.807-63 CI: 5.135.083 IFP-RJ 
Residente – Rua 3 n° 68 – Jardim Belvedere – Volta Redonda Cep: 27.256-730 
 
 
 
 
 
Mauro Ferreira Oliveira Neto – Diretor de Assuntos Tributários e Fiscais, brasileiro, 
casado, contador, CPF nº 849.721.737-34 CI: 07134479-0 IFP-RJ 
Residente – Avenida Amaral Peixoto, 400 sala 101 – Centro Volta  Redonda Cep: 27253-221 
 
 
 
 
 
 
Márcio Roberto Viana - Diretor de Protocolo, brasileiro, casado, empresário 
CPF n° 949.982.137-68   CI: 06.856.864-1 IFP-RJ   
Residente – Rua Senador Irineu Machado, n° 29 apto 601 Jardim Amália,  
Volta Redonda - Cep: 27.251-070 
 
 
 
 
 
 
Mauro José Campos Pereira – Diretor de Desenvolvimento Empresarial, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil, CPF n° 330.962.796-91 CI: 084.190.008 IFP-RJ, 
Residente: Rua 200, n° 28 apto 302 -  Laranjal - Volta Redonda Cep: 27.253-060 
 
 
 
 
 
 
Jairo Rodrigues da Silva Júnior – Diretor Adjunto de Desenvolvimento, brasileiro, solteiro, 
Empresário, CPF nº 106.086.887-38 CI: 133.749.440 IFP-RJ 
Residente: Rua 154, 762 Laranjal - Volta Redonda - Cep: 27255-085 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Wagner Luiz Soares de Paula – Diretor Adjunto de Desenvolvimento, brasileiro, casado, 
Publicitário, CPF n° 879.250.957-68 CI: 06233695-9 IFP-RJ  
Residente: Rua 11, 570 – Residencial Samoa Lote 63 Q. F Village Sul  
Volta Redonda - Cep: 27258-220 
 
 
 
 
 
 
 
Paulo Ivo Bittencourt – Diretor Adjunto de Desenvolvimento, brasileiro, casado, 
Engenheiro, CPF n° 786.635.397-20 CI: 2000104165 CREA–RJ 
Residente: Rua 210, 6 apto 102 – Conforto – Volta Redonda - Cep: 27265-210 
 
 
 
 
 
 
 
Ângelo Giuseppe Mansur Guerra – Diretor Adjunto de Interesses Comerciais, brasileiro, 
casado, Empresário, CPF n° 252.074.168-63 CI: 101359.79-2 IFP-RJ 
Residente: Rua General Miguel Costa, 222 – Vila Mury - Volta Redonda - Cep: 27281-540 


