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CLUBE DO GURGEL FLORIPA 

FUNDADO EM 15 DE MARÇO DE 2010 

 
CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Art. 1º - O “CLUBE DO GURGEL FLORIPA”, é uma associação, sem fins 

econômicos, fundada em 15 de março de 2010, que tem duração por tempo 

indeterminado, sede no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e 

foro na comarca da Capital do Estado. 

Parágrafo Único - A entidade fará constar, em sua simbologia, dizeres, sinais ou 

imagens que identifiquem o município de Florianópolis. 

 

Art. 2º - A Associação tem por finalidades e objetivos: 

I – Congregar os proprietários e admiradores de veículos da marca Gurgel. 

II – Promover e divulgar a marca de veículos Gurgel, encerrada em 30 de 

setembro de 1996 . 

III – Reunir seus membros para realização de atividades, passeios e trilhas na 

região da Grande Florianópolis, envolvendo os veículos da marca Gurgel. 

IV – O CLUBE DO GURGEL FLORIPA não possui sede. 
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CAPÍTULO II - DOS MEMBROS 

 

Art.3º – A Associação é constituída por número ilimitado de membros, 

observando-se que: 

I – Os membros serão admitidos, a juízo da Diretoria, dentre pessoas idôneas, 

mediante convite de membros ou por iniciativa própria do interessado. 

 

Art. 4º - Haverá as seguintes categorias de membros: 

I – Fundador - assim entendido aquele que por iniciativa própria e individual 

fundou o Clube do Gurgel Floripa no dia 15 de março de 2010. 

II – Membros - aqueles que possuem veículo da marca Gurgel e solicitaram à 

Diretoria a adesão ao Clube do Gurgel Floripa e a mesma for deferida. 

III – Amigos do Clube – aqueles que não possuem veículo da marca Gurgel, mas 

simpatizam com os veículos da marca e solicitaram adesão a Diretoria e a mesma 

for deferida pela Diretoria. 

 

Art. 5º – São direitos dos membros: 

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos nos termos do art. 6º. 

II - Participar das reuniões, discutindo e votando os assuntos que nelas forem 

tratados. 

III - Propor à Diretoria medidas de interesse da associação. 

IV - Solicitar informações sobre seus débitos e créditos, sobre seus deveres e 

direitos. 

V - Solicitar informações sobre as atividades do Clube. 

 

Art. 6º – São deveres dos membros: 

I – Cumprir as disposições estatutárias e regimentais. 

II – Acatar as determinações votadas em reuniões. 
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III – Levar ao conhecimento dos órgãos de administração do Clube a existência 

de qualquer irregularidade que atente o presente estatuto. 

IV – Zelar pelo patrimônio material e moral do Clube. 

V – Intensificar e manter o coleguismo, tratando com urbanidade os membros do 

Clube. 

 

Art. 7º – Os membros da entidade não respondem solidária, nem 

subsidiariamente, pelas obrigações e encargos sociais da instituição. 

I – A Diretoria poderá proceder à chamada de capital para cumprimento de 

obrigações e encargos sociais da entidade. 

 

 

CAPÍTULO III - DAS PENALIDADES 

 

Art. 8º - Os membros estão sujeitos às seguintes penalidades, a serem aplicadas 

mediante decisão de todos os membros participantes de reunião realizada a 

respeito do assunto, resguardado, sempre, o direito de ampla defesa: 

I – Advertência verbal. 

II – Advertência por escrito/e-mail. 

III – Exclusão. 

 

Art. 9º – A aplicação das penalidades acontecerá no casos de: 

I - Incorrer em comportamento indecoroso ou atentatório nas dependências da 

sociedade, ou mesmo fora dela, desde que atuando em nome da mesma. 

II – Injuriar ou ameaçar membros, acompanhantes ou visitantes. 

III – Insubordinar-se contra as decisões dos órgãos de administração e as normas 

regulamentares. 

IV - Grave violação de conduta ética ou prática de ato delituoso, ilegal ou 

incompatível com os objetivos do clube. 
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CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E SEUS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 

 

Art. 10 – O Clube será administrado por: 

I – Presidente. 

II – Vice-presidente. 

III – Reuniões mensais. 

 

Art. 11 – Da Diretoria: 

I – Para o cargo de Presidente e Vice-presidente do Clube do Gurgel Floripa é 

obrigatório ser proprietário de veículo da marca Gurgel e usar o mesmo nos 

eventos do Clube.  

II – Em caso de o Presidente ou o Vice-presidente, por qualquer motivo que seja, 

deixar de possuir seu veículo da marca Gurgel, o mesmo terá 1 (um) mês para 

adquirir outro veículo da marca Gurgel ou deixará o cargo. 

III – Caso o Presidente deixe o cargo, o Vice-presidente assume o cargo de 

Presidente, imediatamente, e tem o direito de convidar outro membro para o 

cargo de Vice-presidente, em um período de até 30 dias corridos, obedecendo o 

que diz o art, 17. Caso não faça neste período, o mesmo será escolhido na 

próxima reunião pelos membros do Clube. 

 

Art. 12 – Compete às reuniões mensais, realizadas na úlltima sexta-feira de cada 

mês: 

I – Aprovar as contas. 

II – Decidir sobre próximos eventos e sobre os custos envolvidos, podendo, 

também decidir sobre alguma forma de angariar fundos para o mesmo. 

III – Decidir sobre os gastos envolvidos em eventos ou passeio, relacionados ao 

Clube do Gurgel Floripa, sendo que somente os gastos decididos e aprovados em 

reuniões serão ressarcidos pelo Clube. 
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Art. 13 – Compete ao Presidente: 

I – Representar a associação ativa e passivamente. 

II – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

III –Presidir as reuniões mensais. 

 

Art. 14 – Compete ao Vice-Presidente: 

I – Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos. 

II – Assumir o mandato em caso de vacância até o seu término. 

III – Prestar de modo geral a sua colaboração ao Presidente. 

IV – Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados. 

V – Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à 

tesouraria. 

 

 

CAPITULO V – DAS RECEITAS 

 

Art. 15 – A instituição não visa lucros, sendo que toda receita gerada para ela 

será destinada para eventos do Clube ou para confeccionar produtos com a 

marca do Clube.  

 

Art. 16 – O Clube não cobra mensalidades de seus membros.  

 

 

CAPITULO VII – DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 17 – Para candidatar-se ao cargo de Presidente, o mesmo deverá, além de 

possuir um veículo da marca Gurgel e ser Membro do Clube há pelo menos 1 

(um) ano. 
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Art. 18 – Para o cargo de Vice-presidente não há eleição, o mesmo é escolhido 

pelo Presidente eleito, atendendo às mesmas exigências do cargo do Presidente, 

em um prazo de até 30 dias. Se for de sua vontade, após eleito poderá 

anunciar imediatamente. Caso não o faça neste período, o mesmo será 

anunciado na próxima reunião pelos membros do clube presente. 

 

Art. 19 – Os mandatos têm duração de 2 (dois) anos, podendo o Presidente se 

reeleger por mais um mandato consecutivo.  

 

Art. 20 – As eleições ocorrerão no mês de novembro da seguinte forma: 

I – A diretoria do Clube em vigência terá que mandar um e-mail para os 

membros do Clube para que no período de 1º de novembro até dia 10 de 

novembro, os mesmos possam se candidatar para o cargo de presidente. 

II – Após o dia 10 de novembro, caso não hajam interessados para o cargo de 

presidente, a diretoria em vigência, terá um período de 90 dias corridos,  junto 

com todos os membros do Clube para discutir e resolver o assunto.    

 

 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21 – O Clube poderá ser dissolvido por decisão de uma reunião 

extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar 

impossível a continuação de suas atividades.  

 

Art. 22 – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos por meio de reunião 

solicitada pela Diretoria. 
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Art. 23 – Durante os passeios/eventos oficiais do Clube, o comboio deverá 

sercomposto da seguinte maneira: 

I – À frente do combio seguirá o Presidente do Clube, com o Vice-presidente logo 

atrás e, em seguida, os membros do Clube com seus veículos da marca Gurgel e, 

depois, os Amigos do Clube e os membros que não estiverem com o seus 

veículos da marca Gurgel, no momento. 

II -  Nos casos em que o local é de desconhecimento do Presidente, o guia irá à 

frente do grupo, preferencialmente, de veículo da marca Gurgel. 

 

Art.24 – O Clube do Gurgel Floripa usará como meios de comunicação: 

I – Para comunicação da Diretoria com os membros: e-mail oficial do Clube, 

grupo de e-mails do Clube, website Oficial do Clube, site do Facebook do Clube e, 

se necessário, via telefone. 

II – Para comunicação entre os membros: grupo de e-mails do Clube, site do 

Facebook do Clube e, se necessário, via telefone. 

 

Art. 25 – Para qualquer alteração no presente Estatuto, deverá ser convocada 

uma reunião Extraordinária, especialmente, com essa finalidade. Toda e 

qualquer alteração só será aceita e acatada mediante a aprovação do Fundador e 

da maioria dos votos dos Membros participantes da reunião. 

 
 

Florianópolis, 13 de outubro de 2014. 

 

 

__________________________ 

ROBERTO CABRAL DA SILVA 

FUNDADOR 

 

 

__________________________ 

GUILHERME BRITO SOARES 

PRESIDENTE 

 

 

__________________________ 

WAGNER SEBAJE DOS SANTOS 

VICE-PRESIDENTE 

 
 


