
CAPITULO I

DA DENOMINACÃO E SEDE

Art. ls - A Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiai - AEEFSJ é

uma Associação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos,

doravante designada neste Estatuto de Associação, sem cunho político ou partidário, com
a finalidade de atender todos os que a ela se filiem, independentemente de classe social,
nacionalidade, sexo, etnia, cor e/ou crença religiosa e que se regerá pelo presente Estatuto

e pela legislação que lhe for aplicável.

4rt.2e - A Associação funcionarrá por Waza indeterminado e terá sede e foro na Rua José

Paulino, ne 7 * Bom Retiro - CEP 01120-001, na cidade de São paulo, Estado de São

Paulo.

Art. 3s - A Asso,çiação abrange todo o Estado de São Paulo, podendo em cada Reg.ifu
,-"t.

Administrativa (RA) do Estado ser criada, por decisão do Conselho Deliberativo,
conforme Regimento Intemo da Associação, uma Subsede Regional, que congregue os

associados que ali exerçam suas atividades.

Paftágrafo único - Para a criação de Subsedes Regionais, ficam estabelecidas as seguintes

condições:

I. A Diretoria-Executiva da Subsede será composta por um presidente, um Vice-
Presidente, um Secretario e um Tesoureiro, alémde 2 (dois) Conselheiros Fiscais.

II. Os regulamentos das Subsedes Regionais serão aprovados pelo Conselho Deliberativo,

conforme o Regimento Interno da Associação.
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CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 4s - A Associação terá por objetivos:

a) colaborar paÍa o desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica ferroviaria e da

Engenharia em geral;

b) defender os interesses de seus associados e propiciar a congregaçâo de todos os seus

elementos;

c) agir no sentido de ser observada a ética profissional e a promoçáo da ética, da

pM, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais;

d) promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção

e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, bem como arealizaçáo

de estudos de questões técnicas e administrativas de interesse geral;

e) representar os interesses dos associados perante as autoridades administrativas

e judiciarias em todas as instâncias, inclusive no CREA-SP - Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauio; e no CONFEA - Conselho Federal de

Engenharia e Agronomia, além de participar das Federações de interesse dos Engenheiros

Ferroviários;

f) criar e manter entidade de tecnologia de interesse soçial e público, para melhor cumprir

seus obj etivos estatutarios;

g) mânifestar-se sobre os atos e medidas dos Podçres Legisiativo, Executivo e

Judiciário considerados prejudiciais aos interesses das classes que representa,

respeitadas as disposições legais;

h) quando solicitada, oferecer coiaboração e apoio técnico concernente às áreas das

entidades representadas aos órgãos públicos municipais, estaduais e

federais;

i) fazer a defesa de seus associados em geral e dos interesses e direitos protegidos pelo

Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Cidade (Leis Federais

8078/90 e 10257101), podendo aluizar ação cautelar para fins de evitar o dano
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ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dispensada a

artorizaçáo as s embl e ar.

Parágrafo único - Para arcalizaçáo desses objetivos, a Associação poderá:

i) viabilizar publicações, relatórios, comunicações, palestras, congressos, seminários,

cursos, atividades assistenciais, esportivas ou de lazer,visando ao intercâmbio entre seus

associados com outras entidades congêneres;

ii) promover o aperfeiçoamento técnico e cultural de seus associados, fomentar as

boas relações sociais entre seus associados e suas famílias, estudar os assuntos que

interessam à classe coletivamente e, por delegação expressa em cada caso aprovada

preliminarmente pelo seu Conselho Deliberativo, representar associados;

iii) indicar os representantes a que fizer jus perante o CREA-SP, consoante

regulamentação daquele Conselho;

iv) incentivar a cultrna, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e aÍístico;

v) promover a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente visando o

desenvolvimento sustentável;

vi) oferecer assistência social gratuita e voluntiíriapaÍa as comunidades e grupos sociais

menos favorecidos;

vii) pleitear junto às administrações de empresas ou de instituições, sob a forma de

sugestões, paÍeceres e outros meios ao seu alcance, medidas que venham

contribuir para a consecução de suas finalidades;

viii) fimar convênios e parcerias com entidades públicas e ou particulares.

CAPÍTULO III

DOS ASSOCIADOS

SEÇÃO I

DAS CATEGORIAS

Art. 5s - O quadro soçial da Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a

Jrindiaí será constituído das seguintes categorias de associados:

a) Titular; ILI
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b) Remido;

c) Correspondente;

d) Honorário;

e) Benemérito;

Í) Contribuinte;

g) Aspirante.

Art. 6s - Pertencerão às categorias referidas no artigo 5e;

a) Titular Engenheiro, Agrônomo, Geólogo, portadores da carÍeira

profissional emitida pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-SP, cujas

atividades estejam ligadas a todos os assuntos de Engenharia relacionados a

transportes sobre trilhos.

b) Remido - O associado titular que tenha contribuído no mínimo durante 10 anos e

que venha a se desligar da empresa empregadora ou empresa de terceiros que presta

ou prestaram serviços à área ferroviária e aposentado.

c) Correspondente * Aquele que, tendo sido associado tituiar, foi deslocado para outro

ramo de trabalho e/ou cidade fora do Estado de São Paulo.

d) Honorario - Pessoa de reconhecidos méritos cientíÍicos ou tecnológicos, que tenha

prestado relevantes serviços ao ferroviarismo nacional.

e) Benemérito - Pessoa ou instituição que tenha prestado serviços relevantes à

Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí.

f) Contribuinte - Todo profissional que exerça sua atividade no âmbito ferroviário, a

júzo daDiretoria.

g) Aspirante - Estudante de Engenharia, Agronomia ou Geologia ou crlrso técnico,

reconhecido pelos órgãos de classe.

sEÇÃo r
DA ADMISSÂO E EXCLUSÃO

Art. 7e - A admissão de associado titular e aspirante será processada por solicitação,

subscrita peio candidato e apresentada por sócio titular. Posteriormente, será apreciada

pela Direto ría da Associação.
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Parágrafo lq - No caso de recusa, o associado proponente poderá recoffeÍ da decisão do

Conselho Deliberativo dentro do prazode 20 (vinte dias) do recebimento da comuni caçáo.

Parágrafo 2e - O ingresso na categoria de associado titular ocorrerá sempre que um

associado correspondente volte a exeÍcer sua atividade na área desta Associação.

AÍt. 8s - A admissão na categoria de associado coffespondente será processada por

solicitação subscrita do ex-associado titular e apreciada pela Diretoria d,aAssociação.

Parágrafo único - Da recusa caberá recurso ao Conselho Deliberativo dentro do prazo de

20 (vinte) dias após o conhecimento da decisão.

Art. 9s - O título de associado honorário ou benemérito será de concessão privativa do

Conselho Deliberativo, mediante proposta subscrita pela maioria simples dos

associados titulares.

Art. 1 0 - A exclusão de associado dar-se-á nas seguintes questões:

a) grave violação deste Estatuto;

b) atividades que contrariem as decisões da Assembleia;

c) má conduta pública, escândalos praticados pelo associado e condenação por

crime infamante.

Parágrafo 1a- A exclusão de associado só é admissível havendo justa causa, obedecido o

disposto neste Estatuto e, sendo este omisso, poderá também ocorrer se for reconhecida

a existência de motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos

presentes à Assembleia Geral especialmente convocadaparu esse fim.

Parágrafo 2e - Da decisão do órgão que, de conformidade com o presente Estatuto,

decretar a exclusão, caberá sempre recurso à Assembleia Geral.

SEÇAO III

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

AÍt. 11 .- São direitos dos

estatutarias:

associados tifulares, desde que em dia com suas obrigações W
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comparecer às Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos nela tratados;

votar nos cargos eletivos da Associação;

convocar Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto;

inspecionar o livro de atas, assim como a contabilidade geral da Associação;

propor novos associados;

assistir às reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto;

participar dos benefícios de natttreza social proporcionado pela Associação;

Ser votado para os cargos de direção da Associação;

ÍJtilizur as instalações sociais da Associação;

Solicitar ao Conselho Deliberativo, a defesa de seus interesses profissionais ou

firncionais, dentro das normas legais;

Receber as publicações da Associação.

Art.12 - São direitos dos associados remidos os previstos nas alíneas a,b, d, e, f, g, h, i,

jekdoart.l1.

Art.13 - São direitos dos associados corÍespondentes os previstos nas alíneas e, f, g, i, j e

kdo art. 11.

Art. 14 - São direitos dos associados honorários, beneméritos e contribuintes os previstos

nas alíneas o, g, j, e k do art. 1 1.

Art. 15 - São direitos do associado aspirante os previstos nas alíneas g, i, e k do art. 11.

Parágrafo único * É direito do associado desligar-se quando julgar necessário,

protocolando junto à Secretaria da Associação seu pedido de demissão.

AÍt. 16 - São deveres dos associados titulares:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto, bem como as deliberações

da Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo e da Diretoria da Associação;

b) comparecer às Assembleias Gerais;

c) colaborar com a Administração da Associação para a consecução das finalidades

estatuarias;

d) contribuir com a mensalidade

e) observar a éttca profissional;

fixada pela Assembleia Geral;

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)

k)
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f) representar a Associação, quando indicado por um dos seus órgãos estatuários;

g) comunicar à Secretarta da Associação qualquer alteração havida nos dados constantes

da sua proposta de admissão.

Art. 17 - São deveres dos associados remidos os previstos nas alíneas a b, c, e, f e g do

art.16.

AÍt. 18 - São deveres dos associados honorarios e beneméritos os previstos nas alíneas

a, c, e e g do art. 16.

Art. 19 - São deveres dos associados comespondentes os previstos nas alíneas a,b, c, e, f
e g do art.16.

Art.20 - São deveres dos associados contribuintes os previstos nas alíneas a,b, c, d, e e

g do art. 16.

Art.21- São deveres dos associados aspirantes os previstos nas alíneas a, c, d, e e g

do art. 16.

CAPITT]LO IY

DA ORGANIZACÃO E ADMINISTRAÇÂO

SECÃO I

DOS ORGÂOS ESTATUTÁruOS

Art.22 - São órgãos da Associação:

a) a Assembleia Geral;

b) o Conselho Deliberativo, como órgão consultivo

atribuições que the são conferidas por este Estatuto;

c) a Diretoria, que é órgão executivo da Associação e

não privativos do Conselho Deliberativo;

d) o Conselho Fiscal. r
ĥ
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executivos auxiliares daParágrafo único - Poderão ser criados
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atribuições definidas em Regimento Intemo aprovado em reunião conjunta do

Conselho Deliberativo e Diretoria.

Art. 23 - Os órgãos da Associação reger-se-ão por este Estatuto, pelo Regulamento

Básico e pelos respectivos Regulamentos Internos.

SEÇAO II

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art.24 - As Assembleias Gerais serão Ordinárias e Extraordinárias.

Art. 25 - A Assembleia Geral Ordinária se reunirá obrigatoriamente na primeira semaÍla

de maio de cada ano, para:

a) apreciar e julgar os relatórios e balanços anuais apresentados pela Diretoriq referentes

ao exercício anterior;

b) eleger os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Art.26 - A Assembleia Geral Extraordinária se reunirá para a eleição dos representantes

junto ao CREA-SP e, sempre que convocada, decidirá exclusivamente sobre os assuntos

constantes do edital de convocação.

Art.27 - As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas:

a) pelo Conselho Deliberativo;

b) quando houver requerimento devidamente assinado por um quinto ou mais dos

associados titulares quites com a Tesouraria, dirigido ao Presidente do

Conselho Deliberativo.

Art. 28 - As Assembleias Gerais se reunirão em primeira convocação com a presença de

pelo menos dois terços dos associados efetivos quites e, em segunda convocação, url1a

hora após, com qualquer número deles. r
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Art.29 - As convocações para as Assembleias serão feitas por meio eletrônico,

ou aviso em edital publicado fixado na sede social, com antecedência de 48 horas.

Paréryrafo único - Nas convocações deverão conter as seguintes indicações:

a) dia" mês, ano e hora da primeira e segunda convocação;

b) endereço completo de onde ocorrerá a Assembleia;

c) esclarecimento de forma precisa sobre o assunto a ser deliberado;

d) menção do artigo do Estatuto no qual foi sustentada a convocação e quem a

fez;

e) o nome da Associaçáo, a data da forrnalização e a assinatura do responsável

pelo ato.

AÍt. 30 - As mesas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordiniirias serão

compostas pelo Presidente do Conselho Deliberativo e mais dois associados

quites e eleitos ou aclamados pela Assembleia, sendo um deles designado pelo

Presidente, para secretariar os trabalhos.

Parágrafo 1q - Na ausência do Presidente, a Assembleia será presidida pelo

Secretário do Conselho Deliberativo.

Parágrafo 2q - Na ausência do Secretiário, a Assembleia será presidida pelo mais

antigo associado entre os membros do Conselho Deliberativo e, na ausência

deste, pelo mais antigo sócio titular presente nessa ordem.

Art. 31 - As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos,

cabendo ao seu Presidente o voto decisivo, no caso de empate, observados os

caso s específico s mencionado s neste Estatuto.

Art.32 - Das deliberações da Assembleia serão lavradas e anexadas em livros

próprios, atas que, posteriormente, deverão ser assinadas pela respectiva mesa

e pelos associados presentes.
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SEÇAO III

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 33 - O Conselho Deliberativo será composto de 8 (oito) membros pertencentes à

categoria de associado titular, eleitos em Assembleia Geral Ordinaria por votação secreta

com mandato de 2 (dois) anos e renovação anual da metade dos eleitos.

Parágrafo lq- Por ocasião da eleição dos membros do Conselho Deliberativo serão

eleitos também os respectivos suplentes, que os substituirão nos casos de vacância,

renúncia, impedimento ou ausência prevista.

Parágrafo 2q - Os suplentes serão em número de 2 (dois) e convocados entre os mais

votados, observada a ordem de apuração, sendo que deverão ser substituídos de

ano em ano quando das eleições para renovação da metade do Conselho Deliberativo.

Art. 34 - O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente na ultima quinzena de

cada trimestre do ano social e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou,

pela maioria dos seus membros, ou, ainda, por solicitação da Diretoria da Associação.

Art. 35 - O Conselho Deliberativo será presidido por um dos membros eleitos e terá

mandato de 2 (dois) anos.

Art. 36 - O Conselho Deliberativo, além do Presidente, possuirá também 01 (um)

Secretario eleito através dos presentes, que seja membro deste Conselho e teriá

mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo único - A eleição se dará através de votação secreta ou por aclamação.

Art.37 - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples de

votos dos presentes com a presença mínima de 4 (quatro) Conselheiros, cabendo ao

Presidente apenas o voto de desempate.

4fi. 38 - Os eleitos serão empossados na primeira quinzenaapós as eleições.

Afi. 39 - Das decisões do Conselho Deliberativo serão
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próprios, atas que, posteriormente, deverão ser assinadas pelos presentes.

AÍt. 40 - As vagas que se verificarem no Conselho Deliberativo por falecimento,

demissão ou perda de mandato serão preenchidas pelos suplentes.

Art. 4I - Não será permitida a reeleição para o mesmo cargo por um período de 1 (um)

ano.

SECÃO TV

DA DIRETORIA

Aú. 42 - A Diretoia da Associação será constituída de um Presidente, um Vice-

Presidente, um Secretiírio e um Tesoureiro, eleitos por chapa diretamente pelos

associados.

Parágrafo único - Os cargos da Diretoria serão exercidos sem ônus para a

Associação.

Art. 43 - O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos.

Parágrafo único - Será permitida a reeleição para o mesmo caÍgo por mais um

período de 2 (dois) anos.

Art. 44 A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e

extraordinariamente, mediante convocação do Presidente com a maioria de seus

membros e suas deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes.

Art. 45 - Tomarão parte também da Diretoria, constituída uma Diretoria Auxiliar,

um 2q Secretiário, um 2q Tesoureiro, um Diretor de Patrimônio, um Diretor Técnico,

um Diretor Social, um Diretor Cultural e um Diretor de Esportes, que serão de livre

escolha do Presidente da Diretoria, desde que seja associado titular e aceito pelo

Conselho Deliberativo.
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Lrt. 46 - À Diretoria não será lícito gravar de quaisquer ônus, hipotecas ou alienar

bens da Associação sem prévia expressa autoizaçáo do Conselho Deliberativo.

Paúgrafo único - Bens imóveis só poderão ser adquiridos ou alienados por

autorização expressa da Assembleia Geral.

Art. 47 - O Presidente designarâpara auxiliares da Diretoria por indicação de seus

membros, os subdiretores que forem necessários, os quais não tomarão parte nas suas

reuniões, salvo quando convocados.

sEÇÃo v

DO CONSELHO FISCAL

fut. 48 * O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da Associação cabendo-lhe

precipuamente zelar pelo correto desempenho da sua gestão econômiço-financeiro.

Art. 49 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, pertencentes à categoria

de associado titular, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, por votação secreta, com

mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo único - O Conselho Fiscal terá ainda 1 (um) suplente, obedecendo-se à ordem

de votação.

AÍt. 50 - O Conselho fiscal será presidido pelo membro efetivo que for eleito pelos seus

paÍes.

Art. 51 - As reuniões do Conselho Fiscal somente serão instaladas com a presença de

três Conselheiros, admitida a substituição pelo suplente no caso de vacância, ausência,

renúncia ou impedimento, e suas deliberações serão tomadas por maioria simples de

votos. k



liquidação da Associação, os julgados indispensáveis ao seu bom termo.

SEÇAO VI

DAS ELEICÕES

Art. 53 - As eleições para o Conselho Deliberativo, paÍa Diretoria e para o Conselho

Fiscal serão realizadas em Assembleia Geral Ordiniíria, por escrutínio secreto e poderão

ter as seguintes modalidades: presencial, por plataforma de votação on-line ou mista por

meio das duas modalidades. A decisão sobre o modelo da eleição será feita pela Diretoria.

Parágrafo la - A eleição para a Diretoria se fará por votação em chapas.

Parâgrafo 2e - A eleição para o Conselho Deliberativo se fará por meio de chapas, que

serão constituídas por um mínimo de I (oito) e um máximo de 10 (dez) candidatos,

sendo que serão eleitos individualmente os membros das chapas que obtiverem o maior

número de votos no computo geral da votação.

Parágrafo 3q - Os membros mais votados serão eleitos titulares do Conselho

Deliberativo, e os que tiverem votação imediatamente abaixo serão os suplentes.

Parágrafo 4e - A eleição para o Conselho Fiscal se fará por intermédio de chapas, que

serão constituídas por um mínimo de 3 (três) e um miíximo de 4 (quatro) candidatos,

sendo que serão eleitos individualmente os membros das chapas que obtiverem o maior

número de votos no computo geral da votação.

Parágrafo 5q - Somente terão direito a votar e serem votados em questões reiacionadas

ao Sistema CONFEA/CREA-SP os associados profissionais das áreas por ele

abrangidas.

Art. 54 - As eleições serão realizadas até 15 (quinze) dias antes do término dos mandatos

respectivos.
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Art. 55 - Nas Assembleias Gerais em que se realizarem eleições na modalidade

presencial, por plataforma de votação on-line ou mista, o seu Presidente

designará três escrutinadores que atuarão durante todo o período de votação,

procederão à apuração e assinarão a respectiva ata, constituindo ajunta eleitoral.

Parágrafo lq - Os escrutinadores serão escolhidos entre associados não candidatos,

com direito a voto.

Parágrafo 2q * Os escrutinadores terão autonomia para deliberarem sobre problemas

ocorridos durante a votação, sendo que estes, com as respectivas soluções, deverão

constar da ata anexada ao livro de atas.

Afi. 56 - Concorrerão às eleições as chapas apresentadas à Diretoría até 20 (vinte) dias

antes da data f,rxada para elas, mediante requerimento assinado pelos membros das

chapas.

Parágrafo 1q - Os candidatos deverão estar em pleno gozo dos direitos estatutários,

quando da apresentação do requerimento.

Parágrafo 2q - Na apresentação à Diretoria, as chapas deverão estar completas, ou seja,

chapa para Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscai.

Parâgrafo 3q - Os candidatos ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que forem

eleitos na chapa para a Diretoria postulante, deverão ser substituídos pelos respectivos

suplentes.

Parágrafo 4q - Serão considerados vencedores os candidatos ou chapa que obtiver maior

número de votos, pela modalidade de eleição presencial, por plataforma de votaçáo on-

line oumista.

Parágrafo 5a - Em caso de empate para eleição do Conselho Deliberativo e Conselho

Fiscal, será proclamado vencedor o candidato que seja mais antigo como associado, e,

persistindo o empate, aquele que seja mais idoso.
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Art. 57 - No dia, hora e lugar determinado no texto da convocação, reunir-se-á a

Assembleia Geral Ordinária para proceder à eleição dos membros aos cargos deste

Estatuto.

Art. 58 - Os associados em pleno gozo de seus direitos na modalidade de eleição

presencial apresentar-se-ão à Junta Eleitoral, assinarão o livro de presença e receberão

uma cédula visada por um dos componentes da Junta Eleitoral. Na modalidade de eleição

por platafoma de votação on-line, os associados receberão pelo e-mail cadastrado um

link exclusivo de acesso à plataforma de votação. Na modalidade mista, o associado

deverá optar pela modalidade presencial ou por modalidade de plataforma de votaçáo on-

line.

Parágrafo 1a - Caso o associado vote na modalidade presencial e por plataforma

de votação on-line, prevalecerá o voto presencial e o voto pela plataforrna on-

line será anulado pela junta eleitoral-

Parágrafo 2e - A cédula virá impressa com as respectivas chapas que concolrerão às

eleições.

Parágrafo 3q - Duas horas após a abertura dos trabalhos, o livro de presença

encerrado pelo Presidente da Junta Eieitoral, passando-se à apuração dos votos.

Parâgrafo 4s * O voto será considerado válido paru a diretoria, se houver votação em

apenas uma chapa da cédula eleitoral.

Parágrafo 5s - O voto será considerado válido para o Conselho Deliberativo, se forem

votados até 10 (dez) nomes que constem da cédula, em caráter individual.

Parágrafo 6a - o voto será considerado vá1ido para o Conselho Fiscal se forem votados

até 4 (quatro) nomes que constem da cédula eleitoral, em caráter individual.

Paragrafo 7a - O não preenchimento total da cédula não invalida o voto.

Parâgrafo 8q * Se para o Conselho Deliberativo houver a votação de um mesmo nome

sera
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mais de uma vez, será considerado apenas i (um) voto.

Parágrafo 9q * Se para Conselho Fiscal houver a votação de um mesmo nome mais

úmaye4 será considerado apenas 1 (um) voto.

Parágrafo 10 - Na modalidade de eleição presencial, serão consideradas nulas as cédulas

rasuradas, riscadas e com situações que diferem dos parágrafos 3q, 4s, 5s,6s, 7q e 8q deste

artigo.

Parágrafo 11 - Na modalidade de eleição por plataforma de votação on-line, seráo

considerados nuios todos os votos em situações que diferem dos parágrafos 3o, 4e, 5n, G,

7q e 8q deste artigo.

AÍt. 59 - O Presidente da Assembleia Geral Ordinária, com o apoio dos componentes da

Junta Eleitoral, decidirá as questões de ordem que se suscitarem no decorrer dos

trabalhos.

CAPÍTULO V

DA COMPETÊNCIA E ATRIBUICÕES DOS ORGÃOS ESTATUTÁRIOS

SECAO I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 60 - Compete à Assembleia Geral:

a) julgar relatório e contas da Diretoria, inclusive balanço;

b) alterar o Estatuto, observado o disposto nos art. 81 e 82 e seus parágrafos;

c) destituir os administradores, observado o disposto, a seguir, no Parágrafo Primeiro

deste artigo;

d) autorizar ou negar a aquisição, alienação ou a constituição de ônus sobre bens
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imóveis da Associação;

e) manter ou alterar o valor das contribuições a serem prestadas pelos associados;

f) eleger membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal;

g) deiiberar sobre a extinção da Associação.

Parágrafo lq - PaÍa as deliberações a que se refere a letra "c" deste aúigo, é exigido o

voto concorde de 213 (dois terços) dos presentes à Assembleia especialmente convoçada

pam esse {im, nâo podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta

dos associados titulares, ou nas convocações seguintes com menos de Il3 (um terço) dos

associados titulares, sempre em pleno gozo de seus direitos sociais e sem débito com a

Tesouraria.

Paragrafo 2a - Os casos omissos serão deliberados pela Assembleia Geral, e as suas

deliberações, registradas em atas, passaráo afazer parte do Regulamento Básico.

SEÇÃO II

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 61 - Compete ao Conselho Deliberativo:

a) empossar a Diretoria e os novos Conselheiros eleitos;

b) convocar e presidir a Assembleia Geral;

c) homologar a Diretoria Auxiliar proposta pelo Presidente;

d) criar e suprimir cargos na Administração, por proposta da Diretoria;

e) elaborar seu regimento interno;

f) aprovar o Regulamento Básico, por proposta da Diretoria;

g) discutir e votar os orçamentos apresentados pela Diretoria;

h) aprovar despesas extraordiniárias;

i) apreciar, em segunda instânci4 pedidos de admissão de novos associados; 7
j) conceder licença a Conselheiros e Diretores; /
k) opinar sobre a aquisição' u u'*nu'r 
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imóveis da Associação;

l) emitir parecer sobre Relatório Anual da Diretoria antes do encaminhamento à

Assembleia Geral e depois de ouvido o Conselho Fiscal;

m) opinar sobre reforma deste Estatuto e aprovar as do Regulamento Básico e dos

Regimentos Internos;

n) apreciar os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria e deliberar sobre

os casos omissos no Regulamento Básico;

o) conceder título de associado honorário ou benemérito, observado o disposto no

art.9e;

p) apreciar e julgar recursos impetrados pelos associados.

SEÇAO III

DA DIRETORIA

1,:rt.62 - São atribuições da Diretoria:

a) submeter o Regulamento e o Regimento ao Conselho Deliberativo e executar as

decisões deste e da Assembleia Geral;

b) dirigir a Associação, orientando suas atividades de acordo com este Estatuto e,

Regulamento Básico;

c) administrx e zelat pelos bens e interesses da Associação;

d) apreserÍar o Relatório Anual e as contas de sua gestão à Assembleia Geral;

e) instruir propostas de aceitação de aquisição, doação, alienação e constituição de ônus

ou direitos reais sobre os bens da Associação;

f) admitir associados e aplicar penalidade, inclusive de exclusão de associado;

g) lavrar, em atas assinadas pelo Presidente e Primeiro Secretário, as suas decisões;

h) propor a criação ou a eliminação de cargos na administração;

i) sugerir ao Conselho Deliberativo alterações no Regulamento Básico de seu Regimento

Interno;

j) organizar o Plano Diretor e o Regulamento Intemo submetendo-os à apreciação do ,+-
Conselho Deliberativo até 15 (quinze) dias após sua posse;

k) decidir sobre a filiação da Associação;

l) recomendar ao Conselho Deliberativo convênios e contratos;
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m) indicar assistência técnica, moral, culfural e social aos

solicitada;

n) propor ao Conselho Deliberativo assistência técnica, moral,

associados, quando soiicitada.

Art. 63 - Compete ao Presidente:

{rt. 64 - Compete ao Vice-Presidente auxiliar

específicas que pelo mesmo the forem atribuídas,

em suas faltas ou impedimentos.

Art. 65 - Compete ao Primeiro Secretario:

associados; quando

cultural e social aos

o Presidente, assumindo as funções

corno também substituir o Presidente

a) dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria;

b) propor a designação de associados para o exercício de cargos auxiliares da Diretoria;

c) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regulamento Intemo, os regimentos e diversas

diretrizes, norÍnas e decisões estabelecidas pela Assembleia Geral, pelo Conselho

Deliberativo e pelo Conselho Fiscal;

d) representar a Associação em suas relações externas ativas, passivas, judicial ou

extrajudicialmente, por si ou por procurador legalmente constituído, ou, aind4 por

delegação com atribuições específicas, observadas as disposições legais e estatutárias e

as diretrizes e norÍnas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo;

e) convocar e presidir reuniões da Diretoria;

0 assinar com o tesoureiro os cheques e demais documentos relativos à Tesouraria;

g) fomecer, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e às autoridades competentes,

as informações e elementos que forem solicitados;

h) autorizar as despesas previstas nos orçamentos previamente aprovados pelo Conselho

Deliberativo.

a) substituir o Vice-Presidente em suas ausências ou impedimentos;

b) lavrar e assinar as atas das reuniões da Diretoria;

c) preparar o expediente da Associação;

d) manter em dia os fichários, arquivos e registros da Associação.
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AÍt.66 - O Segundo Secretário é o auxiliar e substituto eventual do Primeiro Secretiário,

em suas ausências e impedimentos.

Art.67 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:

a) ter sob sua guarda e responsúilidade todos os bens, valores e liwo de contabilidade da

Associação;

b) organizar e manter atualizados os registros e a escrituração;

c) providenciar a cobrança das quantidades devidas à Associação;

d) pagar as despesas, depois de autorizadas pelo Presidente;

e) apresentar à Diretoria balancetes semestrais de receita e despesa;

Í) organizar o balanço anual do movimento de conlas da Associação para serem

submetidos à Assembleia Geral;

g) depositar, em bancos escolhidos pela Diretoria, as importâncias arrecadadas;

h) organizar, com o Presidente, o orçamento anual;

i) zelar pelos interesses financeiros da Associação;

j) providenciar as medidas que lhe forem solicitadas;

k) assinar os cheques com o Presidente.

Art. 68 - O Segundo Tesoureiro é o auxiliar e o substituto eventual do Primeiro

Tesoureiro, em suas ausências e impedimentos.

Art. 69 - O Conselho Deliberativo homologará uma Diretoria Auxiliar pela Diretoria

eleita.

Paragrafo le - Farão parte desta Diretoria o Segundo Secretario e o Segundo

Tesoureiro, caso indicados.

Parágrafo 2q - Tambem farão parte desta Diretoria os seguintes Diretores:

a)

b)

c)

d)

Diretor Social;

Diretor Técnico;

Diretor de Patrimônio;

Diretor Cultural;
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e) Diretor de Esportes.

{rt.70 - Compete ao Diretor Social:

a) propor, organizar e dirigir reuniões dançantes, festivais artísticos, literarios e

outras atividades sociais;

b) difundir as realizações da Associação;

c) promover convênios com entidades especializadas para o fomecimento de assistência

jurídica, médico-hospitalar e odontológica aos associados e seus dependentes.

Art.71- Compete ao Diretor Técnico:

a) opinar sobre trabalhos técnicos encaminhados à Associação;

b) viabilizar, por meio de comissões técnicas, o estudo de assuntos e questões relativos à

Engenharia de Transportes em geral e as Ferrovias em particular, opinando sobre

relatórios, monografias, comunicações ou outros trabalhos técnicos encaminhados à

Associação.

c) divulgar artigos técnicos;

d) promover conferências, reuniões, exposições, simpósios e seminários técnico-

científicos.

/'rt.72 - Compete ao Diretor de Patrimônio:

a) manter sob sua guarda e conservação os móveis e utensílios da Associaçâo,

organizando e at:ualizando o respectivo inventário;

b) zelar pelos imóveis e instalações da Associação, fazendo anualmente a sua

reavaliação para o balanço geral;

c) f,rscalizar os serviços de bar, restaurante e outros

sede social ou dependências esportivas, fixando

Diretoria;

d) supervisionar os serviços de manutenção das

depenclências da Associação;

prestados por concessionários na

seus preços com a aprovação da

instalações da sede e demais

e) propor a aquisição ou a alienação de bens móveis e imóveis, opinando também sobre

proposições ou indicações relacionadas com o patrimônio da Associação.

0 responder diretamente à Diretoria por todos os seus atos.
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Art.73 - Compete ao Diretor Cultural:

a) orgarizar e manter a biblioteca da Associação;

b) realizar reuniões culturais;

c) coordenar a Revista Ferrovia, providenciando que a publicação represente a classe

ferroviária;

d) administrar a divulgação de assuntos da Associação na internet.

e) A ,Revlsta Ferrovia, como patrimônio cultural da AEEFSJ, deve ser gerida e

administrada pela Associação. Qualquer outra destinação deverá ser aprovada em umâ

Assembleia Geral específica.

Art.74 - Compete ao Diretor de Esportes:

a) dirigir as atividades esporlivas da Associaçáo;

b) sugerir à Diretoria modificações das dependências esportivas;

c) zelar pelo material esportivo da Associação;

d) incentivz,r aprâticaesportiva por meio de competições.

Art.75 - Os membros da Diretoria não responderão pessoalmente pelas obrigações

que contraírem em nome da Associação, na práúica de ato regular de sua gestão, mas

serão responsáveis pelo prejuízo que causaÍsm com infração da lei ou deste Estatuto.

SEÇÃO ry

DO CONSELHO FISCAL

Art.76 - Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar a escrituração contábil, os saldos em caixa e as contas bancárias da

Associação, bem como os balancetes semestrais da Diretoria;

b) oferecer, ao Conselho Deliberativo e àAssembleia Geral, parecer sobre o balanço anual

da Associação, bem como sobre as contas e demais aspectos econômicos financeiros dos

atos da Diretoria;

c) reunir-se sempre que necessario ou mediante convocação de seu Presidente ou
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maioria de seus membros efetivos;

d) propor ao Conselho Deliberativo a instituição de alterações de seu Regimento

Interno.

SECAO V

DO CONSELHO DE ETICA

Art. 77 - O Conselho de Ética é instância consultiva e deliberativa da Associação,

composto por 5 (cinco) membros, indicados pela Diretoria e Conselho Deliberativo dentre

os sócios titulares e remidos, não podendo dele participar membros da Diretoria-

Executiva ou do Conselho Fiscal;

Parágrafo 1s - O mandato dos seus membros coincidirá com o do Conselho Deliberativo.

Parágrafo 2e - A Presidente do Conselho Deliberativo indicará um responsável para

coordenar as atividades do Conselho de Ética, na forma do Regimento Intemo da

Associação.

Parágrafo 3s - O Coordenador e os demais membros do Conselho de Ética componentes

do Conselho Deliberativo exercerão suas atividades sem prejuízo das prerrogativas e

funções eventualmente assumidas, salvo exceções previstas no Regimento Intemo da

Associação.

Art. 78 - Compete ao Conselho de Ética, na forma do Regimento Interno da

Associação, receber e analisar os casos de denúncias de transgressões e infrações de

conduta de associados, emitindo parecer ao Conselho Deliberativo pelo seu

arquivamento ou recomendando sanção adequada ao caso.

Parâgrafo 1q - Caberá ao Coordenador do Conselho de Ética garantir aos associados

submetidos à sua apreciação os direitos de ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo 2e -Pautará o Conselho de Ética sua atividade nas norÍnas estampadas no

Código de Ética do CREA-SP, conforme disposição vigente no Estatuto da
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Associação.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 79 - O ano social será contado de la de junho a 31 de maio do ano civil seguinte.

Art. 80 - O patrimônio da Associação será constituído pelas contribuigões dos

associados, doações, legados, bens e valores adquiridos e suas possíveis rendas, aluguéis

de imóveis e juros de títulos ou depósitos.

Parágrafo lq - As fontes de recursos para manutenção da presente Associação serão

constituídas das mensalidades de seus associados, doações de pessoas fisicas ou

jurídicas de qualquer natureza, seja em numerário, materiais ou propriedades móveis

ou imóveis quaisquer, produtos de acordos, convênios ou outros instrumentos de

cooperação e rendimentos provenientes da aplicação financeira de seu patrimônio.

Parágrafo 2s - O associado remido pode fazer contribuições financeiras para a

Associação, em espécie, por transferência bancánia, PIX, ou débito automático, com o

objetivo de auxiliar nas despesas ordinarias da Associação. As contribuições deverão ter

o mesmo valor das mensalidades em vigor. O associado remido tem o direito de participar

e votar nos cargos eletivos da Associação, desde que tenha contribuído anteriormente com

o valor da mensalidade vigente em pelo menos 12 meses de forma ininterrupta, na sua

totalidade ou mês a mês.

Parágrafo 3q - Os associados eleitos da categoria remido e participante de qualquer cargo

deverão estar em dia com as mensalidades durante o seu mandato e 12 meses após o

término do seu mandato.

Parágrafo 4q - Os casos omissos ou não previstos no Parágrafo 2q e 3q deverão ser

analisados pela Diretoria-Executiva paratomada de decisão e posterior deliberação.
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Art. 81 - O presente Estatuto só poderá ser alterado em Assembleia Geral Extraordinária,

especiaimente convocada para este fim, com a presença da maioria absoluta dos

associados titulares e remidos, em primeira convocação, orl com 1/3 (um terço) ou mais

dos sócios titulares e remidos, nas convocações seguintes, por votação favorável; de no

mínimo 213 das associados presentes em pleno gozo e uso de seus direitos (Código Civil).

Parágrafo único - Qualquer proposta de alteração do Estatuto deverá ser levada

conhecimento dos associados pelo menos 7 (sete) dias antes da data da realizaçáo

Assembleia Geral.

{rt. 82 - As alterações deste Estatuto não poderão contrariar os objetivos no art. 4o.

Art. 83 - A dissolução da Associação somente poderá ser decidida em Assembleia Geral

Extraordinaria especialmente convo cadapan este fim, com a presença mínima de 2i3 dos

associados tituiares em pleno gozo e uso de seus direitos sociais, sendo então decidido

por maioria simples o destino a ser dado ao patrimônio da Associação, observado o

disposto no art. 50 (Código Civil).

Parágrafo único - Dissolvida a Associação, o remanescente de seu patrimônio líquido

será destinado às entidades sem flns econômicos, congêneres ou de carérter científico, a

ser indicado pela Assembleia na ocasião.

AÍt. 84 - Fica proibido à Associação, ou aos Conselheiros, Dirigentes, associados ou

empregados, atuando em nome da Associação ou nos recintos dela, promover

manifestação, homenagens ou propaganda de caráter política ou religiosa ou ceder a sede

ou instalações para esses fins.

Parágrafo único - Os membros da Diretoria e Conselhos ou associados ocupantes de

cargos eletivos nesta Associação não receberão nenhum tipo de remuneração de qualquer

espécie ou natureza pelas atividades exercidas na Associação.

Art. 85 - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente peia Diretoria e Conselho

ao

da
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Deliberativo.

Parágrafo único - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas

obrigações contraídas em nome da Associação.

CAPÍTI]LO VII

DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

4rt. 86 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias de vigência deste Estatuto, o Conselho

Deliberativo e a Diretoria aprovarão o Regulamento Básico, em reunião conjunta.

Art. 87 - Os Regimentos Internos de cada órgão serão aprovados até 60 (sessenta) dias

após a vigência do Regulamento Básico.

Art. 88 - A eleição para o Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal

serârealizada na primeira quinzena do mês de maio, conforme Seção VI - Das eleições.

fut. 89 - O mandato da Diretoria se extinguirá em 31 de maio e a Assembleia Geral

elegerá de conformidade com o previsto neste Estatuto.

Art. 90 - O presente Estatuto, depois de aprovado em Assembleia Extraordinéxia, entrarét

imediatamente em vigor e será registrado legislação vigente.

Art. 91 - Na eleição a realizar-se na vigência deste Estatuto, os 4 (quatro) Conselheiros

mais votados terão mandato de 2 (dois) anos, os outros 4 (quatro) Conselheiros que

obtiverem votação imediatamente abaixo terão mandato de 1 (um) ano.

Art- 92 - O Conselho Deliberativo será presidido por um dos membros eleitos que tenham

na primeira eleição, na vigência deste Estatuto, ficado entre os 4 (quatro) primeiros

lugares na ordem de votação.

Parágrafo único - Após a primeira eleição, o Presidente poderá ser qualquer
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membros eleitos.

A seguir, o Presidente do Conselho Deliberativo enceffou os trabalhos, agradecendo a

presença dos associados e, secretariando os habalhos, lavrei o presente Estatuto que vai

assinado por mim e pelos demais membros da mesa.

Engenheiro Edgar Fressato Carneiro

Engenheiro Wellington José Berganton

Engenheiro V/illy Kurt Leistner Giacon

Engenheira Maria Lina Benini

Engenheiro Pedro Kenje Sugai

Engenheiro Antonio Rodrigues dos Santos

Engenheiro Dalcy Caetano de Banos Filho

Engenheiro Edson Luiz Belluomini

São Paulo/SP,29 de setembro de2022

Presidente do Conselho Deliberativo

Willv Leistner Giacon
Membro Conselho Deliberativo

Pedro {"úr-r.
Membro do Conselho Deliberativo t)
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