ESTATUTO
SOCIEDADE MUSICAL BENEFICENTE CAMPESINA FRIBURGUENSE
CAPÍTULO 1
DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADE
!

Art. 1
A Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, aqui também,
denominada como CAMPESINA é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins
lucrativos, fundada aos 06 de janeiro de 1870; considerada de Utilidade Pública pela Lei
Municipal de número 390 de 27 de março de 1957, e por Lei Estadual assinada pelo
Governador Ari Parreiras em 1936, e se regerá pelo presente ESTATUTO, bem como pelas
Leis do País.
§ 1° - A CAMPESINA tem Sede e Foro na cidade de Nova Friburgo, Estado do
Rio de Janeiro;
§ 2° - A CAMPESINA tem existência distinta dos seus Sócios que não
respondem, nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela mesma;
§ 3° - A duração da CAMPESINA é por tempo indeterrninado.
Art. r -A CAMPESINA tem por finalidades:
1.
Manter uma BANDA SINFÔNICA, uma BANDA ESCOLA e uma
ESCOLA de MÚSICA;
ll.
Promover reuniões de caráter cultural, social, e cívico;
rn. Desenvolver e manter o intercâmbio social com as demais sociedades
congêneres ou não;
IV.
Promover solenidades cívicas e incentivar o CNISMO, principalmente,
no âmbito INFANTO-JUVENIL;
V.
Patrocinar campanhas filantrópicas e assistencias ou, com elas,colaborar;
VI.
Estreitar os laços de estima e solidariedade entre os Sócios,bem
como,entre as respectivas Famílias;
Vil.
Dar assistências aos seus Associados Prestantes de acordo com suas reais
possibilidades;
VIll. Prestar sua colaboração musical aos seus Associados, às Instituições
Públicas e Particulares de acordo com suas reais possibilidades;
IX.
Participar de CONCURSOS e ENCONTROS
de Bandas Civis
promovidos pelo Município, Estado, Federação e até mesmo por Países
estrangeiros.
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CAPÍTULO II
SECCÃOI
DAS CATEGORIAS DE SÓCIOS
Art.3° - O Quadro Social da CAMPESINA será constituído, indistintamente, das seguintes
Categorias de Sócios:
I - Beneméritos;
II - Honorários;
III - Laureados;
IV - Remidos;
V - Prestantes;
VI - Contribuintes.
Art.4° - Será Sócio Benemérito aquele, Sócio ou não, a quem este Título for conferido pelo
Conselho Deliberativo em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados à
CAMPESINA.
Art.5° - Será Sócio Honorário aquele, Sócio ou não, a quem este Título for conferido pelo
Conselho Deliberativo como homenagem excepcional e de reconhecimentos aos relevantes
serviços prestados, não só à CAMPESINA, como também, à Cultura Geral, Social,
Artística e Cívica.
Art.6° - Será Sócio Laureado o Prestante , a quem este Título for conferido pelo Conselho
Deliberativo, que tiver cumprido com zelo, eficiência, pontualidade e assiduidade, seus
devere: sociais e ~ísticos durante 10 (dez) anos consecutivos pelo menos, ou 15 (quinze)
anos nao consecutivos.
Art.7° - Será Remido o Sócio Contribuinte, a quem este Título for conferido pelo

{
)
,1'-~1\'

"'\'J\J

~:\"<J\,,'" JJ
~,
L~!t
/"'/'t;': tíf ~

Conselho Deliberativo, que vem pertencendo ao Quadro de Sócios Contribuintes, durantecr,l:tt,/
25 (vinte e cinco) anos ininterruptamente pagando suas mensalidades com pontualidade; jJ/~'
passando a integrá-lo a partir deste tempo, isento de qualquer contribuição pecuniária em
caráter permanente.
Art.8° - Sócio Prestante será aquele, Sócio ou não, a quem este Título for conferido pelo
Conselho Diretor da CAMPESINA, o qual faz parte efetiva da BANDA SINFÔNICA
como Músico classificado.
§-lo - Os Aprendizes de Música, devidamente matriculados e que tiverem obtido
freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das Aulas do Curso de Música da
CAMPESINA, serão promovidos , primeiramente, à Classe de Aspirante (BANDA
ESCOLA) ao Quadro de Sócios Prestantes.
§-r - Para o Sócio Aspirante ser classificado a Sócio Prestante deverá, além de
satisfazer o índice mínimo de freqüência de 75% (setenta e cinco por cento) do número de
aulas dos Cursos de Teoria e Prática Instrumental, ser submetido à prova de suficiência e
seleção de acordo com o Regulamento dos referidos Cursos de Música.
Art.9° - Será Sócio Contribuinte aquele a quem este Título for Conferido pelo Conselho
Diretor, desde que satisfeitas as suas condições de admissão ou de readmissão ao Quadro
Social, obrigando-se à Contribuição Mensal e efetiva da quota pecuniária, devidamente
estipulada e em vigor na CAMPESINA.
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SECÇÃO II
Das Condições de Readmissão de Sócios
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Art.l0 - o Quadro Social será ilimitado, entretanto só poderá ser Sócio QUEM:
a) - Gozar de bom conceito social e tiver boa conduta civil, notoriamente
proclamada;
b) - Exercer e ter exercido profissão lícita, reconhecidamente;
c)
Conforme o caso, submeter-se a exames clínicos que comprovem não ser
portador de doenças infecto-contagiosas;
Sujeitar-se às Leis, aos Regulamentos e às Autoridades da CAMPESINA,
d)
demonstrando elevado grau de disciplina consciente e sãos princípios de educação
civil e social.
§Io - A admissão do Sócio será feita, sempre, mediante a apresentação de proposta
escrita, devidamente preenchida em impresso próprio, firmada por 2 (dois)
Sócios efetivos indicados pelo proposto.
A proposta ~ara Sócio Menor dev.erá conter, ainda, declaração exp~ess~ do Pai
, ' ~)
ou Responsavellegal: a) Consentido que o Preposto assuma as obngaçoes
\...)J /
sociais;
"N~ ~
b) Consentindo pelos pag~mentos das contribuições pecuni~rias;
.
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c) Dand~_ou não consentimento para freqüentar a Sede Social em determmadas "',.F·' )~, .,",'.Vt:
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§2° - O Sócio proponente será responsável pela veracidade das declarações;
§3° - Se aceito, deverá o proposto realizar, imediamente, o pagamento da primeira
mensalidade em vigor.
Art.ll - A readmissão do Sócio processar-se-á nas mesmas condições da admissão, salvo
casos excepcionais, a critério do Conselho Diretor. Na readmissão, só serão atingidos os
Sócios que forem desligados do Quadro Social por motivo plenamente justificável, jamais
desabonador.
Parágrafo único - O Sócio desligado só poderá pleitear a sua readmissão, no Quadro
Social, sujeitando-se ao pagamento total do seu débito para com a CAMPESINA.
Art.12 - Toda proposta de admissão, transferência e readmissão do Sócio dependerá do
indispensável parecer da Comissão de Sindicância antes de qualquer solução.
Art.13 - Ao Sócio de maioridade, decorridos seis meses de sua efetivação em qualquer das
categorias, será conferido, pelo Conselho Diretor, o respectivo Diploma devidamente
instituído e assinado pelo Presidente e Vice-Presidente de Assuntos Internos.
Parágrafo único: O Diploma de que trata este artigo, feito em impresso próprio e
adequado à cada categoria, definirá os deveres e direitos atribuídos aos Sócios na
conformidade deste ESTATUTO. A sua entrega revestir-se-á de Ato Público e solene.
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SECÇÃO III
DOS DIREITOS DOS SÓCIOS

Art.l4 - São direitos do Sócio em geral:
a)Votar e ser votado, exceto o Sócio Honorário;
b)Apresentar, a qualquer dos poderes da CAMPESINA, sugestões que forem
convenientes ao interesse social;
c)Matrícula preferencial de seus filhos no Curso de Música da CAMPESINA;
d)Mudar de Categoria Social na forma deste ESTATUTO;
e)Propor admissão ou readmissão de Sócios;
f)Licenciar-se, em casos excepcionais, a critério do CONSELHO DIRETOR;
g)Freqüentar a Sede Social nas ocasiões próprias, sozinho ou acompanhado de
familiares: Mãe,Esposa, Filhos,Filhas,Irmãs Solteiras ou Irmãos menos de lO(dez)anos;
observadas as restrições em face deste ESTATUTO;
h)Pedir a reconsideração de ATO de qualquer Autoridade ou Poder Social que o
prejudique, dirigindo-se em termos, à mesma Autoridade ou Poder, ou à de hierarquia
imedia~amente superior; ._
. , .
.
l)Convocar Reumoes Extraordmanas
do Conselho Diretor, do Conselho
Deliberativo e da Assembléia Geral, mediante requerimento por escrito, endereçado ao
Presidente da CAMP~SI~A, e subs~rito,. pel~ menos ,por vinte. e cinco (25) S~c~os emJ'(\
pleno gozo de seus direitos, nos dois primeiros casos; e por cmcoenta (50) SOCIOSem ,...,.
idênticas condições para a Assembléia Geral.Em todas as conjunturas, é conveniente / . ~'.
constar do requerimento os motivos determinantes da convocação.
I ~
0
§ - 1 - Em caso excepcionais, a critério do Conselho Diretor e mediante prévio fWI /
requerimento escrito do interessado, outras pessas poderão ser consideradas da Família do
l
Sócio.
§ - 2° - Para maior garantia de seus direitos e como medida de ordem e de disciplina
sociais, cumpre, a cada Sócio, usar e exibir, quando solicitada, a Carteira Social,
documento que será expedido pela CAMPESINA e que deverá ser adquirida,
obrigatoriamente,pelo Sócio.
§ - 3° - O DIREITO DE VOTAR só poderá ser exercido pelo Sócio Maior de 18
(dezoito) anos; enquanto o de ser votado, apenas pelo que for maior de 21 (vinte e um)
anos, exclusivamente.
§ - 40 - O direito de pedir reconsideração de Ato (alínea "h" deste artigo) prescreve
decorridos 10 (dez) dias da publicação e da ciência do Ato pelo interessado.

L~

)Jj\j

\-1{ 'Y

"•. /

VjI;)te"

'.1-0..)

"

!/7

.

SECCÃOIV
Das Obrigações dos Sócios
Art.l5 - Constituem obrigações do Sócio:
a - Contribuir com sua irrestrita boa vontade, capacidade de ação e de esforço
para que a Sociedade possa cumprir sua finalidade;
b - Desempenhar com esforço, zelo, pontualidade e assiduidade qualquer função
ou cargo para que for designado, nomeado ou eleito e em que se acha investido;
c - Saldar, pontualmente todos os compromissos para com a
CAMPESINA, principalmente os de caráter pecuniário a que estiver sujeito em face deste
ESTATUTO;
d) - Prestar com zelo, boa vontade e atenção as informações que lhe forem
solicitadas ou que lhe competem prestá-Ias;
e) - Comparecer pontual e assiduamente às Reuniões para que for convocado;
f) - Portar-se com esmero e correção nas ocasiões em que estiver, em causa, sua
condição de Sócio;
g) - Evitar, por todos os meios possíveis, na Sede Social e suas dependências,
qualquer manifestação de caráter político, religioso, racial ou de nacionalidade;
h) - Acatar e respeitar, solicitamente, as autoridades ou poderes instituídos na
Campesina, bem como quanto as deliberações delas emanadas em razão de suas legítimas
funções ou cargos;
i) - Adquirir a Carteira Social para comprovar sua qualidade de Sócio ou
Dependente, atualizando-a a cada 05 (cinco) anos, exibindo-a juntamente com a prova de
estar quite com as contribuições a que estiver sujeito quando:
I - desejar ingressar nas dependências da CAMPESINA ou em Reuniões por
ela promovidas;
II - for solicitado por qualquer Membro do Conselho Diretor, Diretores .SubDiretores e Funcionários da CAMPESINA no exercício de suas funções;
III - fica, a critério do Conselho Diretor, a utilização de métodos mais
modernos para o controle do acessos à portaria da CAMPESINA.
j) - Utilizar e servir-se, com zelo e cuidado especial, de qualquer material ou
utensílio da CAMPESINA, esteja ou não sob a sua responsabilidade direta;
k) - Cumprir e fazer cumprir como dirigente ou não, todas as disposições deste
ESTATUTO e demais regulamentos e instruções que lhes forem complementares;
1)- Comunicar à Secretaria, por escrito e de maneira clara, para as devidas e
regulares anotações sociais, mudanças de endereço, profissão e estado civil;
m) - Representar condignamente a CAMPESINA em todas as ocasiões em que for
designado, ou em razão das suas funções ou cargos;
n) - Contribuir, por seus atos, atitudes, palavras ou gestos, para o bem estar e o
progresso da Comunidade Social;
o) - Indenizar a CAMPESINA por qualquer prejuízo material que lhe causar;
p) - Tratando-se de Sócio Prestante, não competir este contra a CAMPESINA em
Concursos Musicais ou de quaisquer outras naturezas que sejam, salvo com a Autorização
expressa pelo Conselho Diretor;

q) - Respeitar as Autoridades da CAMPESINA, acatar e cumprir suas decisões,
mesmo quando transmitidas por Funcionários no exercício de suas funções.
r) - O Sócio Prestante, sempre que não possível o seu comparecimento a
Concertos e Apresentações outras da CAMPESINA, deverá justificar-se por escrito. Em
caso de pertencer, também, a outra Instituição ou Grupo, o Sócio deverá solicitar ao
Conselho Diretor a possibilidade de sua ausência, podendo este concedê-Ia ou não.
Parágrafo Único - Aplicam-se aos Dependentes dos Sócios, no que couber,
as disposições do presente Artigo.
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SECÇÃOV
DAS PENALIDADES
Art. 16 - Os Sócios são passíveis das penalidades seguintes:
a) Admoestação verbal ou escrita;
b) Suspensão;
c) Eliminação.
§ 1° - Os Dependentes dos Sócios,também, estão sujeitos às penalidades.
§ r -Aos Sócios, é concedido o direito de acesso às Atas lavradas pelos órgãos da
CAMPESINA mediante requerimento por escrito.
Art. 17 - A reincidência em uma infração agrava a pena.
Parágrafo Único: A reincidência não será considerada para efeito de agravamento
de pena se, entre as duas faltas cometidas pelo Sócio ou dependente, tiver ocorrido:
a) 01 (um) ano no caso de admoestação escrita;
b) 03 (três) anos no caso de suspensão.
Art. 18 - Caberá admoestação verbal ou escrita sempre que, pela gravidade da infração
cometida, não for aplicável outra penalidade.
Art. 19 - O ressarcimento de prejuízos causados à CAMPESINA não exime o Sócio
responsável ou seu Dependente da penalidade a que estiver sujeito pelo ato praticado.
Art. 20 - É passível da pena de suspensão, o Sócio ou Dependente que;
a) reincidir em infração já punida com admoestação escrita;
b) deixar de pagar suas contribuições sociais até sessenta (60) dias após os
respectivos vencimentos;
c) atentar contra o conceito público da CAMPESINA por ação ou omissão;
d) promover discórdia entre os Sócios e seus Dependentes;
e) atentar contra a disciplina social;
f) fazer, de má fé, declaração falsa no pedido de inscrição de pessoas da família,
ou deixar de comunicar as alterações que impliquem na perda de qualidade de
Dependente;
g) ceder Carteira de Sócio ou Dependente, ou Recibo de Contrtibuição Social a
outra pessoa a fim de facilitar-lhe o ingresso no recinto da Sede Social;
h) desrespeitar qualquer Membro dos Poderes da CAMPESINA ,ou seus prepostos,
em razão do exercício das funções destes;
i) cometer falta grave ou prejudicial aos interesses da CAMPESINA;
j) praticar ato condenável ou ter comportamento incoveniente nas dependências
da CAMPESINA.
Parágrafo Único - A pena de suspensão aplicada ao Sócio, enquanto em vigência,
priva o mesmo e seus Dependentes de frequentarem as dependências da CAMPESINA .
Art. 21 - Compete ao Conselho Diretor a aplicação das penalidades aos Sócios desde a
advertência à pena de suspensão máxima de 180 dias; enquanto que a pena de eliminação
é da Competência exclusiva do CONSELHO DELIBERA TIVO.
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SECÇÃOVI
DOS RECURSOS
Art. 22 - Quando punido, cabe ao Sócio, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da
medida punitiva, o direito de pedir reconsideração do Ato ao Poder que lhe aplicou a pena,
bem como a seus Dependentes, facultada a produção de prova.
Parágrafo único - A decisão do Poder recorrido deverá acontecer dentro de 20
(vinte) dias, a partir da época da apresentação do RECURSO.
Art. 23 - Confirmada a punição, terá o Sócio o prazo de 10 (dez) dias, contados do
conhecimento da negativa à sua solicitação, para recorrer ao Poder imediatamente superior
até chegar ao Conselho Deliberativo, podendo comparecer à Reunião competente, ou se
fazer representar para fazer sua defesa pessoal.
Parágrafo único - Em caso de advertência escrita, ou suspensão até 180 (cento e
oitenta) dias, o pedido de reconsideração será dirigido ao Conselho Diretor ao qual
competirá decidir em instância final.
Art. 24 - O RECURSO, para qualquer PODER, deverá ser encaminhado por intermédio do
Presidente da CAMPESINA.
§ r - O Presidente da CAMPESINA terá o prazo de 10 (dez) dias para
encaminhar, aos Conselhos recorridos, os pedidos de reconsideração ou recursos
interpostos e, ao fazê-lo, deverá expor os fatos e os fundamentos da punição.
§ 2° - Os RECURSOS interpostos deverão ser acompanhados de depoimentos
detalhados das Testemunhas que presenciaram o fato que originou a punição;
§ 3° - O Conselho Diretor far-se-á representar pelo Vice-Presidente de Assuntos
Internos nas Assembléias convocadas para tal finalidade, com poderes para defender a
aplicação das medidas adotadas.
Art. 25 - O Presidente do Conselho Deliberativo terá 30 (trinta) dias para submeter, aos
Conselheiros, o RECURSO que lhe for dirigido.
Art. 26 - O Sócio eliminado, para ser readmitido, terá que obter junto ao Conselho
Deliberativo, o cancelamento da sua elinação na forma do Art. 22.
,
§ 1° - O cancelamento da pena de eliminação poderá ser solicitado, em qualquer
época, ouvido o Conselho Diretor, por intermédio do seu Presidente, no prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 2° - O cancelamento da pena de eliminação exigirá o voto favorável da maioria
dos Membros do Conselho Deliberativo.
Art. 27 - Os recursos interpostos não terão efeito suspensivo.

CAPÍTULO III
Dos poderes sociais
Art.28 - São Poderes na CAMPESINA:
I -Assembléia Geral;
II -O Conselho Deliberativo;
III -O Conselho Diretor;
IV-O Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IV
Secção I
ASSEMBLÉIA GERAL
Da constituicão, competência e convocação

(;.:i

Art. 29 - A Assembléia Geral será constituída dos Sócios Beneméritos, Remidos,
Prestantes e Contribuintes em pleno gozo de seus direitoos e maiores de dezoito (18) anos
de idade.
Art. 30 - A Assembléia Geral que é o PODER MÁXIMO da CAMPESINA reunir-se-á:
I - ORDINARIAMENTE:
1° - Na primeira quinzena de dezembro, de três em três anos, para eleger e em
seguida, fato contínuo, empossar os membros do Conselho Deliberativo constituídos num
total de cincoenta (50) membros dos quais quarenta (40) serão efetivos e dez (10) serão
suplentes.
2° - No dia seis (06) de janeiro, em Sessão Selene, comemorativamente ao
aniversário da Fundação gloriosa da CAMPESINA para:
a) Anualmente, tomar conhecimento do relatório do Conselho Diretor
L-.
referente ao exercício social-administrativo próximo findo;
•. ,\}\j
b) Bienalmente, empossar o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, eleitos
~()~\J
/
pelo Conselho Deliberativo;
~\\'
,f
c) Trienalmente , empossar os dirigentes do Conselho. Deliber~tivo: ,,~.•..
--)-\
Presidente, Vice-Presidente e Secretário, tomando, assim , efetiva a ~/
composição deste Poder.
\'
II - EXTRAORDINARIAMENTE, em qualquer época, para:
!
1° - Dissolver no todo ou em parte, o CONSELHO DELIBERA TIVO, se
convocada exclusivamente para este fim mediante requerimento firmado, pelo menos, pela
Terça Parte do Total dos Sócios capazes;
2° Completar, se desfalcado, o Quadro dos Membros do Conselho
Deliberativo,de menos de 40 Membros, elegendo novos Membros, quantos bastarem;
3° - Decidir sobre Assunto Relevante e de Interesse Social, se convocada por
qualquer dos demais poderes instituídos ou por uma representação de Sócios capazes ,
mínima de mais da metade do Quadro Social vigente, mediante requerimento.
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4° - Reformar o Estatuto, por proposta do Conselho Deliberativo, mediante voto
favorável da maioria dos presentes com um "quorum" mínimo de 50 ( cincoenta) Sócios de
todas as Categorias em pleno gozo de seus direitos, desde que cumpridas as formalidades
exigidas no Artigo 102 e seus parágrafos.
§ 1° - Será nula e de nenhum efeito qualquer deliberação da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDlNÁRIA estranha à sua competência.
§ ZO - A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA deliberará sobre assuntos
que originarem a sua Convocação, exclusivamente.
Art. 31 - A Convocação da ASSEMBLÉIA GERAL será feita por intermédio do
Presidente da CAMPESINA mediante prévio aviso afixado, em lugar próprio, na SEDE
SOCIAL e publicado através de Órgãos da Imprensa local, pelo menos um deles, com a
antecedência mínima de seis (6) dias, para a Primeira Convocação, e de três dias, para a
Segunda e última Convocação.
§ 1° - Em primeira convocação, a ASSEMBLÉIA GERAL só poderá reunir-se
presente, pelo menos, um número de Sócios capazes correspondentemente à Terça Parte
do Efetivo Social.
§ 2° - Em Segunda Convocação, a ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á com um
mínimo de cincoenta (50) Sócios capazes presentes; e, se decorridos trinta (30) minutos da
hora prevista, o número de Sócios presentes não atingir o mínimo acima indicado, então a
Assembléia
terá procedimento
com qualquer número de Sócios capazes, se for
ORDINÁRIA, e ficará prejudica
se EXTRAORDINÁRIA. Neste caso, ocorrerá a
necessidade de um novo requerimento solicitando sua Convocação, decorridos trinta (30)
dias da Convocação prejudicada.

SECÇÃO II
Do Funcionamento da Assembléia Geral

Art. 32 - O Presidente da CAMPES [NA, ou seu substituto legal, abrirá os trabalhos de
instalação da ASSEMBLÉIA GERAL para, em seguida, solicitar a designação de um dos
Sócios presentes que deverá presidir a SESSÃO.
§ 1 O Presidente da ASSEMBLÉIA GERAL, uma vez investido na sua atribuição,
designará outros dois Sócios presentes para funcionarem como Secretários e,assim, ficar
constituída a mesa que dirigirá os trabalhos. Nos casos de Eleição, cumpre, ainda, ao
Presidente da ASSEMBLÉIA designar outros dois Sócios para funcionarem como ,
Escrutinadores juntos à mesa.
§ r - A indicação de que trata o parágrafo anterior deverá recair em Sócios
completamente estranhos à Diretoria da CAMPESINA.
Art. 33 - Nas ASSEMBLÉIAS GERAIS, cada Sócio poderá fazer uso da palavra para
tratar de um mesmo assunto durante dez (10) minutos e, no máximo duas (2) vezes.
Art. 34 - O direito do voto será exercido pelo Sócio capaz, direta e pessoalmente.
Art. 35 - As deliberações das ASSEMBLÉIAS GERAIS serão, sempre, por maioria de
votos dos Sócios nelas presentes.
Parágrafo Único - Os casos de empates, nas votações das ASSEMBLÉIAS
GERAIS, serão resolvidos tomando-se em consideração a prioridade de matrícula do
\....
-~~:I
Sócio.
Art. 36 - Os trabalhos de cada Sessão da ASSEMBLElA GERAL terão seus resultados
\,/\{\.
/
consignados em ATA lavrada em livro próprio , e redigida , na ocasião, por um dos\\.;
Secretários e, depois de.l~da e aprovada, é assinada pelo Presidente e demais Membros
componentes da J\;1esadirigente.
.,
G~~~.
l
Parágrafo Unico - Cada ASSEMBLElA GERAL delegará poderes a :rês (3) de seus I
/
Membros presentes para conferirem e , também, assinarem a ATA da SESSAO.
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CAPÍTULO V
Do Conselho Deliberativo
Secção I
Da Constituição. Competência e Convocação
Art. 37 - O Conselho Deliberativo da CAMPESINA, eleito por tres (3) anos, na esfera da
sua atribuição e de acordo com as disposições deste ESTATUTO, resolve como PODER
SOBERANO de manifestação coletiva dos Sócios.
Art. 38 - O CONSELHO DELIBERA TIVO será constituído de um Quadro de cincoenta
(50) Membros dos quais quarenta(40) serão efetivos e dez (10) serão suplentes, eleitos
pela Assembléia Geral na conformidade dos artigos 29 e 30 deste ESTATUTO; dentre
Sócios maiores de vinte e um (21) anos de idade e em pleno gozo de seus direitos sociais.
§ 1° - Na composição do Quadro de Conselheiros, preferencialmente, para dois
terços , pelo menos, concorrerão os Sócios Beneméritos,
Laureados e Remidos se os
houver; enquanto que o outro terço será constituído pelos Sócios Prestantes e Contribuintes,
todos capazes.
§ 2° - O Conselheiro eleito que faltar à Sessão solene da Posse, ou que deixar de
comparecer, sem motivo justo, a duas Reuniões consecutivas ou não no decorrer do
período anual do exercício social-administrativo, perderá o seu mandato automaticamente.
§ 3° - O Presidente do Conselho Deliberativo e o Presidente do Conselho Diretor
que tiverem exercido, integralmente, seus mandatos serão considerados MEMBROS
NA TOS do Conselho Deliberativo. Estende-se esta prerrogativa, por efeito retroativo, aos
Presidentes destes Poderes que já tenham desempenhado seus mandatos nesta condição de
ininterrupção.
Art. 39 - Compete ao CONSELHO DELIBERA TIVO :
1- ORD1NARIAMENTEa) Eleger dentre seus próprios Membros, seus dirigentes: Presidente, VicePresidente e Secretário, bem como o Presidente da CAMPESINA e a
Comissão Fiscal;
b) Aprovar ou não a indicação , feita pelo Presidente da CAMPESINA, dos
nomes dos Sócios que devam compor o Conselho Diretor;
c) Julgar, anualmente, os balancetes e contas sociais com o parecer da
Comissão Fiscal, e o relatório anual apresentados pela Conselho Diretor
da CAMPESINA.
II - EXTRAORDINARIAMENTE a) Conhecer e julgar atos dos seus próprios Membros, da Diretoria e da
Comissão Fiscal, em grau de recurso e na forma deste ESTATUTO;
b) Conferir ou cassar Títulos Sociais de quaisquer naturezas;
c) Licenciar seus próprios Membros e Vice-Presidentes do exercício de
cargo por prazo maior de noventa (90) dias, sem perda de mandato;
d) Decidir sobre responsabilidades de ordem financeira que gravem o
Patrimônio Social;
e) Deliberar sobre os casos omissos neste ESTATUTO;

Reformar o ESTATUTO SOCIAL sempre que convocado para este fim;
g) Resolver sobre matéria que entenda diretamente com a existência da
CAMPESINA, bem como sobre assunto não atribuído a outro poder ou
órgão, especificamente;
h) Resolver sobre a dissolução da Sociedade.
Art. 40 - O CONSELHO DELIBERATIVO reunir-se-á convocado pelo seu Presidente ou
pelo da CAMPESINA :
I - ORDINARIAMENTE, na segunda quinzena de dezembro para:
a) Anualmente, conhecer, discutir e julgar o relatório do Conselho Diretor
apresentado pelo Presidente da CAMPESINA, e o parecer da Comissão
Fiscal sobre o movimento financeiro anual;
b) Bienalmente, eleger o Presidente da CAMPESINA e a Comissão Fiscal, e
homologar ou não a indicação de nomes dos demais Membros à
composição do Conselho Diretor;
.
c) Trienalmente,eleger seus dirigentes: Presidente, Vice-Presidente e
~/
Secretário do Conselho Deliberativo.
II - EXTRAORDINARIAMENTE- Em qualquer época sempre que convocadoa;:;\
'!..~
para deliberar sobre assuntos de sua competência, e nos termos deste ESTATUTO.
-'
!J 1
§ 1 Nas Reuniões ordinárias, finda a matéria que lhe diz respeito,poderá, ainda, o
~(' LV
CONSELHO DELIBERA TIVO tratar de qualquer outra que contenha assunto de interesse r ,,,\',1
social, mediante proposta de um dos Conselheiros, desde que a maioria dos Membros
l
presentes a considere objeto de deliberação.
§ 20 - Nas Reuniõeos Extraordinárias, serão tratados ,exclusivamente ,os assuntos
que motivarem a convocação do Conselho.
Art. 41 - O Presidente do Conselho Deliberativo , seja qual for a matéria da convocação,
poderá, no momento que julgar oportuno, submeter, à deliberação dos Conselheiros
presentes, uma proposta sobre assunto diverso quando:
I - A proposta consulta os elevados interesses da CAMPESINA;
II - O adiamento do assunto da proposta importará em perda de oportunidade por
dependerem seus efeitos de deliberação e execução imediatas;
III - O assunto a ser deliberado não requer, por sua natureza, ciência prévia e pública
de todos os Membros do Conselho Deliberativo, e é de sua exclusiva competência.
Art. 42 - A Convocação para as reuniões do Conselho Deliberativo será feita através dos
órgãos da Imprensa local com a antecedência pelo menos de:
10_ Cinco (5)dias para a primeira Convocação;
20 - Três (3) dias para a Segunda e última convocação, devendo ser feita esta dentro
de 48 horas da data prevista para a primeira.
§ 1
O Conselho Deliberativo reunir-se-á, em primeira Convocação , presente a
maioria absoluta dos seus Membros efetivos, verificada na hora prevista para a Reunião,
acrescida de uma tolerância de no máximo quinze (15) minutos.
§ 2° - Em Segunda Convocação , reunir-se-á o Conselho Deliberativo com o
mínimo de doze (12) Membros Efetivos, presentes; e se decorridos trinta (30) minutos da
hora prevista este mínimo de Membros presentes não for atingido, reunir-se-á o Conselho
Deliberativo com qualquer número de Membros, tratando-se de Reunião Ordinária; e se for
Extraordinária, ficará ela prejudicada. Neste último caso, deverá ser feito novo processo
de Convocação, decorridos quinze (15) dias da Convocação prejudicada.
f)
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Art. 43 - O Presidente do Conselho Deliberativo,nos seus eventuais
substituído pelo Vice-Presidente.
Art. 44 - Toda correspondência do Conselho Deliberativo , inclusive
suas deliberações, será feita através da sua própria Secretaria.
Art. 45 - O Conselheiro que deixar de comparecer, sem justo motivo,
consecutivas ou tres (3) alternadas do Conselho Deliberativo, perderá,
seu mandato.

impedimentos, será
as comunicações de
a duas (2) Reuniões
automaticamente o
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SECCÃon
Do Funcionamento
Art. 46 - As Reuniões do Conselho Deliberativo serão dirigidas pelo seu próprio
Presidente ou pelo substituto legal deste, e secretariado pelo seu Secretário. No
impedimento ocasional do Secretário , será ele substituído por um dos Conselheiros
presentes.
§ 1° - Nas Reuniões do Conselho Deliberativo em que deverão ser realizadas
Eleições, o Presidente designará dois (2) Escrutinadores, escolhidos dentre os
Membros presentes.
§ 2° - Na Reunião do Conselho Deliberativo, cada Conselheiro poderá fazer uso da
palavra por dez (10) minutos sem prorrogação ; e no máximo duas (2) vezes para tratar de
um mesmo assunto, salvo se, Autor da proposta que, para defendê-Ia, poderá solicitar e
usar da poalavra sempre por igual prazo e com direito à prorrogação, se o quiser, até um
máximo de oitenta minutos.
Art. 47 - Todas as resoluções do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes.
Parágrafo único - O exercíco do voto do Conselheiro será feito pessoalmente.
Art. 48 - O Presidente do Conselho Deliberativo, em exercício de suas funções, terá direito
ao voto de qualidade para decidir votação nas Reuniões; nos demais casos votará como
simples Conselheiro.
Art. 49 - Nenhum Conselheiro poderá votar em matéria que lhe diga respeito,
pessoalmente no entanto, poderá apenas discuti-Ia.
Art. 50 - As Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho
Deliberativo , Presidente da CAMPESINA , Membros da Comissão Fiscal, bem como para
a concessão ou cassação de títulos sociais de qualquer natureza, serão por ESCRUTÍNIO
SECRETO.
§ 1° - Para decisão entre dois ou mais nomes ou casos empatados, proceder-se-á a
tantos escrutínios quantos bastarem à decisão, apenas entre os elementos empatados.
§ 2° - Em caso de vacância nos cargos do Presidente ou Vice-Presidente da
CAMPESINA e de Membro da Comissão Fiscal, proceder-se-á
a eleição para
preenchimento , ficando o exercício do cargo, em tais condições, limitado ao tempo que
faltar para o completamento do respectivo mandato.
Art. 51 - Feita a apuração dos votos , o Presidente, então , proclamará os resultados ,
providenciando para que seja procedida a comunicação indispensável aos eleitos presentes
ou ausentes para os devidos fins de direito.
Art. 52 - Uma vez declarado eleito o Presidente da Campesina, deverá este apresentar,
imediatamente, ao Conselho Deliberativo, os nomes dos demais Membros que escolher
para a composição do Conselho Diretor.
§ 1° - Na mesma sessão de Eleição,cumpre o Conselho Deliberativo homologar ou
não , por escrutínio secreto, de uma só vez, os nomes dos Membros que lhe forem
apresentados à constituição do Conselho Diretor, nomes estes relacionados numa chapa.
§ 2° - No caso de recusa parcial ou total dos nomes indicados na chapa, cabe ao
Presidente eleito apresentar outros nomes em substituição aos recusados.
§ 3° - Homologados os nomes apresentados, o Presidente do Conselho Deliberativo ,
então, os proclamará eleitos para os respectivos cargos no Conselho Diretor.

Art, 53 - Os trabalhos de cada Reunião do Conselho Deliberativo terão seus resultados
registrados em ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO, redigida pelo Secretário do
Conselho Deliberativo.
§ I" O Conselho Deliberativo delegará poderes a três (3) de seus Membros
presentes para, em seu nome, conferirem e aprovarem a ATA, assinado-a depois,
juntamente com o Presidente e o Secretário. Nos casos de Eleição procedida pelo Conselho
Deliberativo, também assinarão a ATA da sessão, os Escrutinadores.
§ 2° - A ATA, assim devidamente instituída e assinada, produzirá todos os efeitos
legais na forma deste ESTATUTO.
Art, 54 - A fim de orientar seus trabalhos em suas Reuniões próprias , o Conselho
Deliberativo elaborará um Regimento Interno por ele mesmo aprovado.

CAPÍTULO VI
CONSELHO DIRETOR
SECCÃOI
Da sua Constituição e Competência
Art. 55 - A CAMPESINA será administrada por um Conselho Diretor assim constituído:
1 - PRESIDENTE;
2 - VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS;
3 - VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO;
4 - VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS INTERNOS;
5 - VICE-PRESIDENTE SOCIAL;
6 - VICE-PRESIDENTE DE PATRIMÔNIO;
7 - VICE-PRESIDENTE CULTURAL.
Art. 56 - A Diretoria manifesta-se ,coletivamente, por meio do CONSELHO DIRETOR
do qual farão parte todos os VICE-PRESIDENTES
citados no artigo anterior.
Art. 57 - Uma vez empossados nos respectivos cargos pela Assembléia Geral, os VicePresidentes passarão a exercer os seus mandatos na forma deste Estatuto, respondendo
cada um, subsidiariamente ,pelas atribuições inerentes ao seu cargo ou função.
Art. 58 - O Conselho Diretor reunir-se-á , pelo menos, uma vez por quinzena, sendo suas
decisões tomadas sempre por maioria de votos; presente, no mínimo, a metade dos seus
Membros Efetivos.
Parágrafo
Único Nas votações do Conselho Diretor, o Presidente da
CAMPESINA votará em último lugar. Nos casos de empate nas votações, a decisão se
processará de acordo com o voto do Presidente.
Art. 59 - O Presidente responderá, perante o Conselho Deliberativo, pela Administração
geral da CAMPESINA, sem prejuízo das responsabilidades que caibam aos VicePresidentes, cada qual na órbita de suas atribuições.
Art. 60 - Perderá o mandato o Vice-Presidente que, sem justo motivo, deixar de exercer
suas funções durante trinta (30) dias, sem delas dar conta ao Conselho Diretor, ou deixar
de comparecer a duas (2) Reuniões consecutivas deste Órgão dirigente.
Art. 61 - Compete ao Conselho Diretor:
1Administrar a CAMPESINA exercendo todas as funções não atribuídas aos
outros Poderes , e tomando conhecimento dos Atos de cada VicePresidente na órbita de suas respectivas funções;
IlDecidir sobre aprovação ou não dos nomes indicados pelo Presidente para
os Cargos de Diretores ou Sub-Diretores dos Departamentos;
IIIDecidir sobre admissão, readmissão, transferência de categoria e demissão
ou eliminação de Sócios mediante processo regular;
IVImpor penalidades na forma deste Estatuto;
V-Regular
os direitos e as formas de frequência , uso e regalias dos Sócios e
seus Familiares às dependências e utensílios sociais;
VIResolver sobre direitos e obrigações dos sócios nos casos de sua
competência;
VIl- Propor ao Conselho Deliberativo :
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VIIIIX -

X-

XI -

XII -

a) Resoluções sobre casos omissos neste Estatuto;
b) Reforma ou Modificação deste Estatuto sempre que necessária;
c) A concessão de Títulos Sociais de qualquer natureza.
Organizar, de acordo com o Presidente, o Plano Orçamentário da
CAMPESINA;
Autorizar os contratos de locação ou arrendamentos dos bens móveis
ou imóveis da CAMPESINA que envolvam ou não responsabilidades de
ordem financeira;
Resolver, em todos os casos de urgência, assuntos de interesse social não
especificado neste Estatuto, submetendo sua resolução à Consideração do
Conselho Deliberativo;
Elaborar, depois de expedir e publicar bolhetins, instruções e avisos de
interesse social-administrativo, baixando-os, por intermédio do
Presidente da CAMPESINA;
Elaborar Regimentos ou Regulamentos.

SUBSECCÃOI
DO PRESIDENTE
Art. 62 - São atribuições do Presidente da CAMPESINA :
I - Administrar a CAMPESINA, fazer executar as próprias Deliberações, as da
Assembléia Geral, dos Conselhos Deliberativo e Diretor, fazendo cumprir este Estatuto, o
Regimento Interno e os Regulamentos das áreas que lhe são subordinadas, bem como
facilitar o Conselho Fiscal no desempenho de sua missão;
II - Despachar o expediente;
1II - Convocar as Reuniões da Assembléia Geral e do Conselho Diretor, presidindo os
trabalhos desta e os de instalação daquela, bem como solicitar a Convocação Extraordinária
do Conselho Deliberativo ao Presidente deste, quando julgar necessário;
IV - Expedir as Carteiras Sociais previstas neste Estatuto;
V - Declarar os desligamentos de Sócios, bem como aplicar penas de admoestação
verbal ou escrita aos mesmos quando julgar necessárias, tomando efetiva as impostas por
outro poder;
VI - Resolver sobre requerimento de Sócio;
VII - Comunicar, ao Conselho Deliberativo , os nomes dos Sócios que nomear para o
Conselho Diretor, podendo exonerar , demitir ou licenciar Vice-Presidentes, Diretores e
Subdiretores a seu critério, observados os preceitos deste Estatuto;
VIII - Nomear os Membros da Comissão de Sindicância indicados pelo Conselho
Diretor;
IX - Contratar, suspender, licenciar e dispensar Empregados da CAMPESINA;
X - Abrir, rubricar as folhas, e se for o caso, encerrar os Livros do Conselho Diretor,
inclusive os da Secretaria e da Tesouraria;
XI - ASSINAR:
a) Os Contratos autorizados pelos Conselhos Diretor e Deliberativo;
b) Em conjunto com o VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO ou com o
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS, os títulos, cheques, cauções, ordens
de pagamento ou qualquer outro DOCUMENTO
que envolva
responsabilidade financeira;
c) Com o VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS INTERNOS as ATAS das
Reuniões do Conselho Diretor;
XII - Autorizar as despesas previstas no ORÇAMENTO, bem como os respectivos
pagamentos;
XIlT - Designar Diretores e Subdiretores indicados pelos respectivos VICEPRESIDENTES, dando-Ihes posses no cargos correspondentes e expedindo as competentes
portarias;
XIV - Nomear Delegados e Representantes da CAMPESINA;
XV - Fazer publicar os Regulamentos e Regimentos Internos elaborados pelo
Conselho Diretor e aprovados pelo Conselho Deliberativo , baixando as instruções
necessárias à sua execução;
XVI - Divulgar Atos Administrativos;
XVII - Representar a CAMPESINA
em juízo e fora dela, podendo constituir
Mandatários;
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XVIII - Decidir casos de urgência, alheios à sua competência AD REFERENDUM do
Conselho Diretor; ;
XIX - Delegar, aos VICE-PRESIDENTES, atribuições que lhe são conferidas;
XX - Designar Comissões para estudo e assesoramento em questões de interesse da
CAMPESINA, nomeando seus PRESIDENTES;
XXI - Ceder ou alugar Dependências da Sede Social, sempre em concordância com o
Colegiado de Vice-Presidentes.

SUBSECCÃO li
DOS VICE-PRESIDENTES
Art. 63 - São atribuições dos Vice-Presidentes da CAMPESINA as coordenações das
atividades dos seus respectivos setores.
Art. 64 - Ao VICE-PRESIDENTE de FINANÇAS compete:
I - Supervisionar os trabalhos da Tesouraria, exercendo a GERÊNCIA de toda a
RECEITA e DESPESA da CAMPESINA;
li - Ter, sob sua responsabilidade, os valores pertencentes à CAMPESINA , cuidando
para que seus depósitos, aplicações ou investimentos somente sejam feitos em
Estabelecimentos de primeira linha;
III - Determinar o pagamento das despesas autorizadas, verificando, antes, a sua
exatidão;
IV - Assinar, juntamente com o Presidente da CAMPESINA ou com o VICEPRESIDENTE-ADMINSITRA TIVO, títulos, cheques, cauções, ordens de pagamento ou
outro qualquer documento que envolva responsabilidade financeira;
V - Apresentar, mensalmente, ao Presidente da CAMPESINA, para as devidas
providências:
a) Relação dos Sócios em atraso, bem como os os incursos nas penas de
suspensão e eliminação;
b) A relação dos Sócios da CAMPESINA , bem como os admitidos no decorrer
do mês anterior.
VI - Elaborar proposta orçamentária anual, bem como qualquer outro programa
financeiro a ser objeto de apreciação do Conselho Diretor;
VII - Manter permanente controle sobre a execução orçamentária e aplicação de
créditos;
VIII - Supervisionar os serviços de contabilidade, organizando, anualmente, o Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras;
IX - Apresentar ao Presidente e ao Conselho Fiscal, mensalmente, os balancetes das
contas da CAMPESINA, juntamente com os demonstrativos a que alude o inciso VII deste
artigo;
X - Assessorar o Presidente em todos os assuntos da área financeira, estabelecendo e
fixando as respectivas normas de execução e controle.

Art. 65 - Ao VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO compete:
I - Coordenar todas as tarefas administrativas referentes a :
a) Pessoal;
b) Material;
c) Cantina e Restaurante;
d) Zeladoria à qual está subordinada a Portaria da Sede, bem como a limpeza do
seu espaço físico.
II - Substituir o Presidente da CAMPESINA em seus impedimentos;
I1I Exercer as funções de Fiscal-Administrtativo da CAMPESINA ,efetivamente,
cumprindo-lhe:
a) Verificar o estado de conservação e limpeza dos Bens Patrimoniais,
determinando as providências que forem convenientes, ouvido o Conselho
Diretor;
b) Completar a ação administrativa do Presidente;
c) Tomar conhecimento do material existente no almoxarifado e do que for
adquirido pela CAMPESINA, conferindo-o sempre que possível;
d) Propor a aquisição de materiais ao Conselho Diretor e a reparação daqueles
ainda prestáveis, bem como a descarga dos imprestáveis;
e) Velar pela conservação e limpeza das dependências da CAMPESINA ,
tomando-se, para tanto, as providências que se fizerem necessárias, agindo
por iniciativa própria "ad referendum" de Presidente ou do Conselho Diretor;
t) Examinar,
pelo menos trimestralmente,
a Carga Patrimonial da
CAMPESINA, principalmente, dos Bens Móveis em geral, tomando
as providências decorrentes das falhas ou faltas encontradas através o
Livro: Carga Social.
Art. 66 - Ao VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS INTERNOS compete:
I - Supervisionar os trabalhos da Secretaria da CAMPESINA;
11 - Redigir e assinar com o Presidente, as Atas da Reuniões do Conselho Diretor,
bem como os avisos, convocações, programas de festas e correspondências;
III - Fazer manter, devidamente atualizado, o cadastro de Sócios e Dependentes;
IV - Fiscalizar a permanente atualização dos mapas e gráficos estatísticos de todas as
atividades afetas ao Conselho Diretor;
V - Propor a nomeação, exoneração ou dispensa de Empregados , em concordância
com o Conselho Diretor;
VI - Expedir ou receber correspondências , mediante protocolo ou registros, bem
quanto aos avisos e convocações;
VII - Assinar com o Presidente diplomas sociais;
VIII - Manter em ordem , em dia e bem composta, a documentação da Secretaria,
inclusive registro e fichário dos Sócios.
Art. 67 - Ao VICE-PRESIDENTE SOCIAL compete:
I - Elaborar o calendário anual e submetê-I o ao Conselho Diretor;
n - Organizar, dirigir festas e reuniões sociais, mediante prévia aprovação do
Conselho Diretor;
I1I - Atender os casos especiais que ocorram durante as festas e reuniões sociais,
decidindo de acordo com os reais interesses da CAMPESINA, dentro dos preceitos
estabelecidos pelo Estatuto;
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IV
- Cuidar das questões relativas à cessão das dependências sociais da
CAMPESINA as quais ficarão sujeitas à homologação do Conselho Diretor;
V - Promover e dirigir, na Sede da CAMPESINA, reuniões sociais de natureza
cultural ou cívica;
VI - Incumbir-se da publicidade e propaganda da CAMPESINA, bem como dirigir o
Boletim Informativo e a Revista da CAMPESINA;
VII - Estabelecer e fomentar o intercâmbio entre a CAMPESINA e as associações
congêneres;
VIII - Pedir colaboração dos demais VICE-PRESIDENTES e, com eles colaborar para
a divulgação de matérias consideradas relevantes e de interesse da CAMPESINA.
Art. 68 - Ao VICE-PRESIDENTE DE PATRIMÔNIO compete:
I - Superintender os serviços de Obras e Conservação;
II - Zelar pelo Patrimônio Mobiliário e Imobiliário da CAMPESINA, promovendo
as medidas necessárias à sua preservação e controle.
Art. 69 - Ao VICE-PRESIDENTE CULTURAL compete:
I - Elaborar o Calendário Anual das Atividades Culturais, submetendo ao Conselho
Diretor;
II - Promover reuniões de caráter cultural e cívico, submetendo-os, previamente, à
aprovação do Conselho Diretor;
III - Desenvolver a Biblioteca, bem como o Arquivo Cultural da CAMPESINA (PróMemória) zelando pela conservação dos mesmos;
IV - Promover e incentivar o intercâmbio cultural entre Sócios e Dependentes;
V - Orientar e incentivar as atividades culturais no âmbito infanto-juvenil, visando o
aprimoramento moral e cívico dos seus integrantes;
VII - Promover, dirigir e incentivar atividades culturais, criando, inclusive, grupos
teatrais.
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CAPÍTULO VII
Dos Departamentos Administrativos
Art. 70 - Como Órgãos de cooperação efetiva, os Departamentos Administrativos da
CAMPESINA completam a ação do Conselho Diretor. Correspondem eles às atividades
seguintes: MUSICAL e
BENEFICENTE.
§ 1° - Estes Departamentos que são autônomos nas manifestações das atividades que lhe
são próprias, delas, prestarão conta ao CONSELHO DIRETOR, ouvido o Presidente da
CAMPESINA.
§ 2° - Cada Departamento Administrativo poderá ser dirigido por um DIRETOR
nomeado pelo Conselho Diretor, por indicação do Presidente da CAMPESINA.
§ 3° - Compete a cada Diretor de Departamento , de um modo geral, dirigr o seu
Departamento , orientando seus próprios interesses ,coordenando as respectivas iniciativas
e zelando pela sua execução, segundo as Normas Administrativas adotadas pelo Conselho
Diretor, homologando aquelas que lhe forem apresentadas pelo próprio Diretor.
SEÇÃO I
Do Departamento Musical
Art. 71 - O Departamento Musical, órgão subordinado ao Vice-Presidente Cultural,tem por
finalidade o desenvolvimento da cultura da MÚSICA nas suas diferentes modalidades,
coordenando todas as iniciativas que lhe são referentes e cumprindo ainda:
I - Promover todas as medidas capazes de assegurar a manutenção efetiva da
BANDA SINFÔNICA e BANDA ESCOLA em ordem, em dia e em condições plenas de
apresentação pública em qualquer ocasião;
II - Manter e dirigir a ESCOLA DE MÚSICA para principiantes e aprendizes, cujos
Alunos deverão ter freqüência dirigida e serão submetidos a Exames seriados para apuração
do seu gradual desenvolvimento. Este Curso terá Regulamentação própria;
III - Determinar as saídas ordinárias e extraordinárias da BANDA SINFÔNICA e da
BANDA ESCOLA, bem como suas apresentações na Sede Social, em Praças Públicas,
Ginásios, Teatros, Igrejas, Catedrais, etc. mediante previsão em calendário mensal, devida
e previamente instituído;
IV - Promover a classificação dos Sócios Prestantes , em concordância com os
Professores de Teoria e Prática Instrumental,mediante prova de seleção por pontos ganhos,
tomando-se como base os seguintes elementos essenciais:
a) Eficiência Técnica;
b) Índice Disciplinar;
c) Assiduidade;
d) Pontualidade;
e) Dedicação.
V - Promover, junto aos Poderes Administrativos, a aquisiçao e a reparação do
material que for necessário à BANDA SINFÔNICA, à BANDA ESCOLA e aos CURSOS
DE MÚSICA;

VI - Distribuir os materias das BANDAS e dos Cursos de Música a quem de direito,
zelando pelo seu uso e conservação.
§ 1° -COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUSICAL:
a) Exercer suas funções de acordo com o Presidente da Campesina;
b) Pugnar pelos interesses da Cultura Musical na CAMPESINA, sugerindo ao
Conselho Diretor, todas as providências e medidas que forem necessárias à propagação e
ao aperfeiçoamento das BANDAS SINFÔNICA e ESCOLA; possibilitando as criações e
organizações de : Duo, Trio, Quarteto, Quintetos, Sexteto,Orquestra de Câmera , Coral e
Orquestra Sinfônica;
c) Indicar à nomeação pelo Conselho Diretor, os Candidatos a MAESTROS,
em excepcionais condições de assumir as direções da BANDA SINFÔNICA
e BANDA ESCOLA; e professores dos Cursos de Música, indicação que
deve,sempre, recair em pessoas de profundo conhecimento da Arte Musical
e capazes de direção;
d) Classificar e premiar, por ordem de merecimento e aperfeiçoamento, os
Socios Prestantes, bem como os Alunos aprovados nos Cursos de Música ,
ouvido o Maestro da BANDA SINFÔNICA;
e) Decidir sobre as saídas da BANDA SINFÔNICA e da BANDA ESCOLA de
acordo com o indispensável parecer do Maestro respectivo, e sobre a
organização da Embaixada para as Excursões;
f) Elaborar o CALENDÁRIO das Atividades do Departamento , inclusive as
Aulas dos Cursos de Música; além das saídas ordinárias das BANDAS
SINFÔNICA e ESCOLA, de comum acordo com seus Maestros respectivos;
g) Solicitar do Presidente, ouvido o Conselho Diretor, a aquisição ou reparação
de todo o material que for necessário ao Departamento;
h) Fiscalizar o uso e a conservação do material distribuído ao Departamento,
zelando pelo seu perfeito estado e limpeza;
i) Julgar os casos de licenças ou dispensas , de admissão ou readmissão ,
promoção ou aprovação de Sócios Prestantes e de Alunos do Curso de
Música, sempre ouvidos os respectivos Maestros;
j) Acompanhar a BANDA SINFÔNICA e a BANDA ESCOLA nas suas
diferentes saídas, na qualidade de Chefe ou, no caso de impedimento ,
delegar esta atribuição a um Diretor ou Vice-Presidente;
k) Remover as dificuldades que se verificarem no Departamento, tomando as
providências cabíveis;
I) Prestar esclarecimentos das suas atividades no Departamento ao Conselho
Diretor, sempre que solicitado, em forma de relatórios, inclusive referentes
às saídas da BANDA SINFONICA e da BANDA ESCOLA, de um modo
geral;
m) Apresentar, ao Conselho Diretor, seu relatório anual referente às totais
atividades do seu Departamento.
§ 2° COMPETE AOS MAESTROS:
a) Desenvolverem
suas
atividades
profissionais
promovendo
o
aperfeiçoamento das respectivas BANDAS e dos Cursos de Música de
acordo com o Presidente da CAMPESINA;
b) Observarem , cumprirem e fazerem cumprir , fielmente, o calendário das
atividades atinentes aos seus respectivos setores;
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c) Organizarem e manterem em constante renovação o Arquivo Musical da
CAMPESINA, se for o caso, arranjando e compondo novas Músicas,
conservando-as catalogadas ,em comum, com as antigas;
d) Acompanhar as respectivas BANDAS em suas saídas;
e) Manterem, em perfeita ordem e em dia, o ESTADO GERAL DAS
BANDAS DE MÚSICA respectivas, zelando para que cada uma tenha sua
eficiência técnica e excepcional disciplina;
f) Aguardarem o parecer do Presidente, ou seu substituto legal, para retirarem
ou recolherem suas respectivas BANDAS;
g) Manterem-se com respeito e urbanidade no trato com os Sócios da
CAMPESINA, Sócios Prestantes e Alunos dos Curso de Música, usando de
energia serena para que sejam respeitados e agindo com ciência dos seus
lídimos deveres;
h) Solicitarem para que se anotem, rigorosamente, a freqüência e a
pontualidade dos Sócios Prestantes e Alunos dos Cursos;
i) Prestarem todo e qualquer esclarecimento ao Presidente da CAMPESINA;
j) Apresentarem, por escrito e com a devida antecedência mínima de trinta (30)
dias , seus pedidos de licenças ou dispensas temporárias ou não ,ao
Presidente da CAMPESINA;
k) Nos seus ocasionais
impedimentos, indicarem ao Presidente da
CAMPESINA os seus substitutos capazes, podendo ser estes estranhos ao
CORPO MUSICAL, ou escolhidos
dentre os Sócios Prestantes mais
distinguidos;
1) Cumprirem e fazerem cumprir , nas esferas de suas atribuições, todas as
determinações e regulamentos emanados, do Presidente da CAMPESINA e
do Colegiado de Vice-Presidentes;
m) Executarem, nas apresentações das BANDAS SINFÔNICA e ESCOLA
(retretas, tocatas,desfiles e concertos) composições de autorias de Maestros
tradicionais da CAMPESINA.
§ 3°_ COMPETE AO SÓCIO PRESTANTE, ALÉM DAS SUAS ATRIBUIÇÕES
SOCIAIS:
a) Comparecer aos ensaios e demais atividades da Banda SINFÔNICA, nos
dias, horas e locais, devidamente, pre-estabelecidos;
b) Acatar as determinações emanadas do MAESTRO ou do seu substituto
legal;
c) Cientificar, antecipadamente, por formulário próprio, a respeito da
impossibilidade sua de participar de atividades da BANDA SINFÔNICA,
pelo menos 7 (sete) dias antes;
d) Ter sob sua guarda e responsabilidade o material que lhe for distribuído em
razão de sua função, zelando pela sua conservação e limpeza;
e) Apresentar qualquer queixa ou reclamação, sempre que possível por escrito,
a quem de direito;
f) Incorporar-se à BANDA SINFÔNICA para qualquer atividade desta , só
podendo afastar-se mediante licença do Maestro ou seu substituto legal,
indispensavelmente;

g) Responder pela própria eficiência técnica , demonstrando, além de tudo:
disciplina, assiduidade, pontualidade e dedicação nas atividades da BANDA
SINFÔNICA;
h) Dignificar a BANDA SINFÔNICA dignificando-se por seu procedimento
irrepreensível
em
todas
as
ocasiões.principalmente
QUANDO
UNIFORMIZADO;
i) Responder pelo dano ou extravio de qualquer material ou instrumento
musical da CAMPESINA
que esteja sob sua guarda, direta ou
indiretamente;
j) Submeter-se às penalidades que lhe forem impostas por quem de direito;
k) Usar de seus direitos moderadamente, jamais se servindo de prestígios ou
regalias de que usufrua para prejudicar qualquer atividade social ou à
própria CAMPESINA, a nível moral, material ou financeiro , com o intuito
de levar vantagem pessoal.

SEÇÃO II
Do Departamento de Beneficência
Art. 72 - O Departamento de Beneficência , Órgão subordinado ao Vice-Presidente de
Finanças, tem por finalidade tratar dos interesses de Assistência Filantrópica ao Corpo
Prestante da CAMPESINA , cumprindo-lhe coordenar todas as iniciativas que lhe são
peculiares. É de sua competência:
I - Cuidar da Beneficência da CAMPESINA a qual, desde 12 de janeiro de 1935, data de
sua Fundação, vem dispensando auxílios ao Sócio Prestante;
II - Os Benefícios só serão concedidos em função das reais possibilidades do CAIXA DA
CAMPESINA;
Parágrafo Único: A distribuição dos Benefícios atinge, tão somente, ao Sócio Prestante
que esteja em pleno gozo de seus Direitos Sociais, devendo ser observados os seguintes
dispositivos:
a) Perderá o direito à Beneficência o Sócio Prestante que, sem motivo justo,
salvo o de doença comprovada por médico , faltar a três (3) quaisquer
Reuniões consecutivas da Banda Sinfônica;
b) Perderá, também, o direito à Beneficência, o Sócio Prestante que, num período
de noventa (90) dias, não tiver, pelo menos, sessenta por cento (60%) de
freqüência às Reuniões da Banda Sinfônica;
c) Não terá direito à Beneficência o Sócio Prestante que, recém admitido na
CAMPESINA, ou aquele que, vindo da Classe de Aprendizes, for classificado
na Categoria Prestante promovido por merecimento , sem terem decorridos
noventa (90) dias de sua efetivação nesta categoria;
d) O Sócio Prestante punido, por falta disciplinar, readquirirá o seu direito à
Beneficência depois de decorridos noventa (90) dias (prazo de reabilitação)
do exato cumprimento da punição que lhe foi imposta.
Art. 73 - A Administração deste Departamento será exercida pelo Vice-Presidente de
Finanças, de comum acordo com o Presidente da CAMPESfNA, ouvido o Conselho
Diretor nos casos de maior agravação.
Art. 74 - Compete ao Presidente da Campesina nomear um Diretor do Departamento de
Beneficência, após seu nome ser considerado pelo Conselho Diretor.
Art. 75 - Compete ao Diretor do Departamento de Beneficência:
I - Superintender a Beneficência mediante processo regular na apuração dos direitos
do Sócio interessado, observadas as disposições deste Estatuto e demais Regulamentos e
Instruções complementares;
II - Ter pleno conhecimento da Situação Financeira da CAMPESINA face aos
compromissos em vigência, e os a serem instituídos por processo regular em andamento;
III - Examinar, atentamente, os processos referentes à Beneficência, formular seu
parecer convincente, e submetê-lo à consideração do Colegiado de Vice-Presidentes para a
solução final;
_
IV - Negar provimento, de início, a todo processo infundado e sem amparo legal;
V - Negar provimento, ouvido o Conselho Diretor, aos processos que, embora
devidamente amparados, não possam ter solução por falta de Fundos no Caixa da
CAMPESINA;
VI - Organizar o seu relatório anual, referente ao Movimento do Departamento ,
submetendo-o à apreciação do Conselho Diretor para os devidos fins.
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CAPÍTULO VIII
Do Conselho Fiscal
Art. 76 - O CONSELHO FISCAL, eleito bienalmente pelo Conselho Deliberativo , será
composto por três (3) Membros Efetivos, um dos quais Presidente, com idade mínima de
vinte e um (21) anos de idade e por igual número de suplentes.
Parágrafo Único: A escolha dos Membros do Conselho Fiscal e de seu Presidente
dar-se-á em escrutínio secreto , entre os próprios Membros integrantes do Conselho
Deliberativo e, preferencialmente, entre Administradores de Empresa, Economistas e
Contabilistas.
Art. 77 - O período do mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o do Conselho Diretor ,
correspondente, encerrando-se, portanto, bienalmente, no dia 6 de janeiro cabendo, a este, a --~-1r1
emissão do parecer sobre as contas do período do seu Exercício.
Art. 78 - São impedidos de tomar parte do Conselho Fiscal:
a) Os Membros do Conselho Diretor;
b) Os Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo;
c) Cônjuges e Parentes , até terceiro grau dos mencionados nas alíneas "a" e
"b" deste artigo.
Art. 79 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, TRIMESTRALMENTE e,
extraordinariamente, quando necessário, quer por Convocação do seu Presidente, quer por
Convocação do Conselho Deliberativo ou Diretor.
§ 10 - O Membro do Conselho Fiscal que faltar a tres (3) Reuniões consecutivas ou a
quatro (4) alternadas, ainda que justificadas, perderá o mandato;
§ r -Nos casos de vacância, serão convocados os Suplentes, por ordem de
Antigüidade no Quadro Social.
Art. 80 - O Conselho Fiscal tornar-se-á responsável , solidariamente, com o Conselho
Diretor, sempre que não informar, ao Conselho Deliberativo , as irregularidades ou faltas
que apurar no desempenho de suas atribuições.
Parágrafo Único: Eximir-se-á da responsabilidade prevista no "caput" deste Artigo,
o Membro dissidente que, não concordando com a omissão, consignar sua divergência em
Ata, e comunicar o fato, imediatamente e, por escrito, ao Conselho Deliberativo.
Art. 81 - Aos Membros do Conselho Fiscal, por Atos ou Omissões relacionados com o
cumprimento de suas atribuições, aplicam-se as normas legais e estatutárias que definem as
responsabilidades dos Membros do Conselho Diretor.
Art. 82 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - Examinar balancetes mensais, emitindo parecer sobre os mesmos e enviando
cópias aos Presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor até o final do mês
subseqüente;
TI- Opinar sobre fixação de taxas e outras contribuições sociais;
III - Verificar a exatidão dos registros contábeis e do balanço patrimonial, dando
parecer sobres as contas e demais demonstrações financeiras que serão julgadas pelo
Conselho Deliberativo;
IV - Sugerir, ao Conselho Deliberativo , a realização de AUDITORIA CONTÁBIL
ou INSPEÇÀO de natureza outra, quando os elementos analisados assim o aconselharem;

v - Comunicar ao Presidente do Conselho Deliberativo a inobservância de prazos
previstos, bem como qualquer outra irregulariade que constatar, no exercício de suas
atribuições;
VI - Elaborar seu Regimento, submetendo-o ao Conselho Deliberativo.
Parágrafo Único: Os pareceres do Conselho Fiscal serão lavrados em livro próprio
e, deles, serão extraídas cópias para anexação aos documentos aos quais se refiram.
Art. 83 - Os Membros do Conselho Fiscal que apreciarem matéria a ser objeto de decisão
do Conselho Deliberativo não poderão votar sobre a mesma, assistindo-lhes, no entanto, o
direito de participar dos debates.

CAPÍTULO IX
Da Comissão de Sindicância
Art. 84 - A Comissão de Sindicância será constituída por três (3) Sócios maiores de vinte e
um (21) anos que não sejam Vice-Presidentes ou Diretores designados pelo Presidente da
CAMPESINA.
Art. 85 - Compete aos Membros da Comissão de Sindicância dar parecer sobre:
a) Proposta de Admissão e Readmissão de Sócios;
b) Pedidos de inclusão de pessoas como DEPENDENTES dos Sócios.
Parágrafo Único : Os pareceres serão entregues ao Presidente da CAMPESINA para
encaminhamento ao Conselho Diretor que decidirá sobre o assunto em escrutínio
secreto.Os pareceres deverão ser dados dentro do prazo de dez (10) dias sob pena de o
processo ser devolvido ao Presidente se o reclamar, cabendo a este, então, a faculdade de
deliberar sobre a proposta.

CAPÍTULO X
Do Patrimônio Social. Receita e Despesa.
Art. 86 - O Patrimônio da CAMPESINA será constituído dos BENS MÓVEIS
IMÓVEIS que ELA possuir.
Parágrafo Único : No caso de dissolução da CAMPESINA , seu Patrimônio será
distribuído "pro rata" entre as Instituições de Caridade de Nova Friburgo (RJ) tomando-se
em conta , em termos de divisão proporcional, a importância do vulto que tem cada uma
delas como Sociedade Filantrópica junto ao Povo Friburguense.

SEÇÃO I
Da Receita da CAMPESINA

Art. 87 - Constituem RECEITAda CAMPESINA :
I - As Contribuições a que são sujeitos todos os Sócios;
II - Os produtos dos Alugueres das dependências da CAMPESINA;
III - O Produto de Venda de qualquer Material;
IV - As diversas Rendas dos Serviços Internos Sociais;
V - As Rendas de Tômbolas, Rifas, Livro de Ouro e de Festivais de Benefício;
VI - As Rendas das Festividades Culturais;
VII - As Rendas das Apresentações das BANDAS SINFÔNICA e ESCOLA;
VIII - Os Donativos de qualquer natureza ou espécie, inclusive subvenções
extraordinárias;
IX - As Subvenções Ordinárias dos Poderes Públicos , Juros e Correções das
Aplicações Bancárias.

SEÇÃO II
Da Despesa da CAMPESINA

.i

Art. 88 - Constituem rubricas de Despesas da CAMPESINA:
I - Os pagamentos de Impostos e Taxas de qualquer natureza;
II - Os Salários dos Funcionários estipendiários ;
III - A Aquisição de Materiais necessários aos Serviços da CAMPESINA ;
IV - Aquisição e Reparação de Utensílios e Instrumentos Musiciais;
V - A Limpesa e Conservação dos Bens Móveis e Imóveis sociais;
VI - Os gastos eventuais devidamente autorizados por Poder competente;
VII - Os diversos auxílios filantrópicos através do Departamento de Beneficência.
Parágrafo Único: É vedado ao Presidente da CAMPESINA , ou ao seu ConselhoDiretor, coletivamente, contribuir, às custas dos cofres sociais, para quaisquer fins
estranhos aos objetivos da CAMPESINA e não presvistos neste ESTATUTO.

CAPÍTULO XI
Dos Regulamentos, Regimentos, Instruções e Avisos.
Art. 89 - As disposições do presente ESTATUTO serão complementadas por
REGIMENTOS INTERNOS ,REGULAMENTOS e INSTRUÇÕES expedidos para
consecução imediata dos seus objetivos.
Parágrafo Único: Os Regimentos, Regulamentos e Instruções,
baixados pelo
Presidente da CAMPESINA, deverão ser afixados nos Quadros dos Avisos das Portarias da
Sede.
Art. 90 - As medidas de caráter transitório que se impuserem, a critério do Conselho
Diretor ou do Presidente da CAMPESINA , de conformidade com as respectivas
atribuições , deverão ser afixadas nos Quadros de Avisos, tornando-se, de imediato,
obrigatórias para todos os efeitos.

CAPÍTULO XII
Do Procurador Judicial
Art. 91- O Presidente da CAMPESINA indicará um nome de Advogado, Sócio ou não,
que, sob aprovação do Conselho Diretor, exercerá as funções de PROCURADOR
JUDICIAL DA CAMPESINA cabendo a este:
I - Incumbir-se dos assuntos de ordem jurídica de -qualquer origem ou natureza,
zelando pelo cumprimento das formalidades legais a que estiver sujeita a CAMPESINA;
II - Assessorar o Presidente da CAMPESINA e os demais membros do Conselho
Diretor em matérias de natureza jurídica e legal;

al,",

III - Defender os interesses da CAMPESINA, em juízo e fora dele, bem como
supervisionar a atuação de advogados eventualmente contratados pela CAMPESINA para
defesa desta.

TÍTULO XIII
Das Disposições Especiais
Art. 92 - A CAMPESINA, em hipótese alguma, poderá fazer junção com outra Sociedade
de qualquer natureza que seja esta; nem fazer ou contrair empréstimos , nem alienar seus
Bens Imóveis.
Art. 93 - A CAMPESINA só será dissolvida quando comprovada a IMPOSSIBILIDADE
ABSOLUTA de prosseguir no cumprimento dos seus objetivos colimados, caso em que
será necessário o pronunciamento da ASSEMBLÉIA GERAL mediante votação de, pelo
menos, quatro quintos (415) do Efetivo Social composto de Sócios em pleno gozo de seus
DIREITOS e, para este fim, A ASSEMBLÉIA GERAL deverá ser prévia, especial e
especificamente convocada.
Art. 94 - É vedada a possibilidade de criação da Categoria de Sócios Proprietários ou
Patrimoniais da CAMPESINA, não se admitindo, sob hipótese alguma, a Emissão de
Cotas, Fundos de Participação Patrimonial, Debêntures, Ações ou outros quaisquer Títulos
que representem Direitos de Posse ou de Propriedade de quaisquer naturezas que sejam
estes.
Art. 95 - Aos SEIS DE JANEIRO, data aniversariante da CAMPESINA, em sua Magna
Assembléia Geral Ordinária, corno parte do Cerimonial de Comemorações, a BANDA
SINFÔNICA executará, OBRIGATORIAMENTE
e COM TODAS AS POMPAS,o
consagrado HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA.
Art. 96 - A cor oficial da CAMPESINA é a VERMELHA-SANGÜÍNEA.
Art. 97 - O Pavilhão da CAMPESINA , de forma retangular, terá campo vermelhosangüíneo, ostentando no centro uma lira de cor amarela-ouro e, sobre esta, a inscrição :
CAMPESINA FRIBURGUENSE. Subpõe-se, à lira, a data:
6 - I - 1870 . Ambas
inscrições, também, são em amarelo-ouro.
Parágrafo Único: Estandarte, Flâmula, Escudo, Monograma e Distintivo
deverão estar de acordo com os desenhos aprovados pelo CONSELHO DIRETOR.
Art. 98 - O Uniforme da CAMPESINA constitui-se das seguintes combinações de trajes:
I - Para a BANDA SINFÔNICA:
a) Temo azul-marinho ou preto, camisa branca ou azul clara, gravata vertical
vermelha - sangüínea ou bordeaux, sapatos pretos e meias pretas;
b) Permissível, também, gravata borboleta
vermelha-sangüínea, preta ou
bordeaux;
c) O paletó azul-marinho ou preto poderá combinar-se, também, com calça
cinza;
d) Facultado, também, o uso do paletó bordeaux;
e) Admissível o SMOCK idêntico ao das Orquestras Sinfônicas em suas
apresentações de gala.

I

II - Para a BANDA ESCOLA:
Admitir-se-á traje desportivo: calça de brim zul,
camisa sem ou com colarinho branca, vermelha - sangüínea ou azul, sapatos pretos, meias
pretas.
Art. 99 - A CAMPESINA editará um Boletim Informativo que será o elemento interno de
divulgação com periodicidade de publicação que mais lhe convier.
I - O Boletim Informativo destina-se a dar ciência, ao Quadro Social, de Fatos de
Interesse, bem como de Atos Oficiais dos seus Poderes , a critério dos respectivos
Presidentes ;
II - A Revista da CAMPESINA
destina-se à difusão das Atividades Sociais ,
Artístico- Culturais ou outras quaisquer, desde que do interese da CAMPESINA ;
III - Tanto o Boletim quanto a Revista poderão inserir propagandas remuneradas,
desde que exigidas as exigências legais.
Art. 100 - Será outorgada a COMENDA DE PERSONA GRATA, distinção puramente
honorífica, às personalidades
que se relacionam com a CAMPESINA e que lhe têm sido
benfazejas. A Comenda, também, se adequará a Visitantes, Artistas ou a tantos quantos
deixaram em seu seio,indelevelmente,
a marca dos seus caráteres.A concessão desta
Comenda é de responsabilidade do Conselho Diretor.
Art. 101 - A CAMPESINA não é responsável por Acidentes em suas dependências com
Sócios, seus Dependentes, Convidados ou Visitantes. Em nenhum caso, responderá pelos
ATOS praticados por qualquer Sócio.
Art. 102 - O presente ESTATUTO somente poderá ser reformado, no todo ou em parte,
pela ASSEMBLÉIA
GERAL, nos termos da alínea "f', inciso II do Artigo 39 , por
iniciativa do Conselho Deliberativo
que decidirá sobre sua oportunidade , em Reunião
Extraordinária para tal frnalidade, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 113
(um terço) dos seus Membros efetivos.
§ 1° - Qualquer Projeto de Reforma do Estatuto deverá ser divulgado a todos os
Sócios da CAMPESINA ;
§ r -Os Sócios referidos no parágrafo anterior que desejarem apresentar Emendas
aditivas, modificativas ou supressivas ao Projeto emanado do Conselho Deliberativo ,
deverão fazê-lo por escrito, na Secretaria da CAMPESINA , dentro do prazo estipulado
pelo Presidente do Conselho Deliberativo;
§ 3° - As Emendas sugeridas pelos Sócios referidos no § 10, serão devidamente
apreciadas pelo Conselho Deliberativo para tanto convocado, e se aprovadas, mesmo com
alterações, passarão a integrar o PROJETO DA REFORMA DO ESTATUTO;
§4° - O Projeto da Reforma do Estatuto será submetido à Assembléia Geral
Extraordinária a ser convocada , também dentro do prazo estabelecido pelo Presidente do
Conselho Deliberativo .
Art. 103 - A este Estatuto que constitui a Lei Orgânica da SOCIEDADE MUSICAL
BENEFICENTE
CAMPESINA
FRIBURGUENSE
subordinam-se
todos os Sócios
indistintamente, uma vez aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária, para este fim,
especialmente convocada.
Art. 104 - O ANTEPROJETO
deste ESTATUTO foi elaborado por uma Comissão de
Sócios capazes, eleita em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
, aos 18 de
dezembro de 2000. Na Magna Assembléia Geral Ordinária
de 6 de janeiro de 2001,
apresentou-se-o ao Quadro Social da Campesina. Transformado, então ,em PROJETO pelo
Conselho Deliberativo
em Reunião Extraordinária de 18 de abril de 2001, submeteu-se,
devidamente,
às apreciações
da ASSEMBLÉIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
,

convocada e reunida especificamente para este fim em Sessão realizada que foi aos 06 de
janeiro de 2002 às 20:00 horas.Nela, sua provação deu-se por unanimidade de votos dos
Sócios presentes e, em conseqüencia , deverá ser providenciada , imediatamente, a
INSTITUIÇÃO dos respectivos Poderes Administrativos da CAMPESINA para que ESTA
se enquadre nas Disposições Estatutárias em vigência, para os devidos e legais efeitos.
Art. 105 - O presente ESTATUTO que revoga todas as disposições em contrário no
Organismo Social, só poderá sofrer parcial ou total alteração em seu texto, depois de
decorridos, pelo menos, dois (2) anos da sua integral VIGÊNCIA.
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