
ESTATU

TITULO I - DA E

CAPITULO I - DA-

Art 1°- A Federação de Xadrez do Estado do Rio de ,
sociedade civil desportiva de direito privado sem fins lu
de julho de 1974, da fusão ocorrida em 03 de outubro
em 28 de abril de 1941 ) e Federação Metropolitana de
Art 2° - A FEXERJ tem sede e foro na Capital do Esta
possuindo personalidade jurídica própria, distinta de su
direta ou indiretamente filiada ou vinculada, não se es
contraídas, e vice-versa.
Art 3° - A FEXERJ é constituída das Entidades Filia
Janeiro.
Art 4° - A FEXERJ é filiada diretamente a Confederaç
CBX. Entidade Nacional de Administração do Desporto
§ Io - A CBX é filiada à Federação Internacional
doravante abreviadamente denominada FIDE).
§ 2° - A CBX é vinculada ao Comité Olímpico Brasileira

neiro, doravante abreviadamente denominada FEXERJ, é uma
rativos , resultante, por força da Lei Complementar n° 20 de 01
e 1976, das antigas federação Fluminense d<. Xadre/ ( fundada
adrez ( fundada em 3 i dz maio de 1941 ).
o do Rio de Janeiro, prazo ilimitado de duração e é autónoma,

s filiadas e dos órg?os hierárquicairiente superiores a que esteja
ndendo as mesmas as obrigações pecuniárias e íocjais por ela

as que mantenham a prática do xadrez no Estado do Rio de

o Brasileira de Xadrez, doravante abreviadamente denominada

Xadrez (Féderacion Internationale dês Échecs em francês,

doravante abreviadamente denominado COB.

Art 5° - A FEXERJ integrará o Sistema Nacional
Administração do Xadrez, gozando de autonomia admin
no presente Estatuto, Regimentos e Regulamentos
Federal, na Lei 9615 de 24 de Março de 1998 e no Decr

Desporto, como Entidade Regional em âmbito Estadual de
strativa quanto à sua organização e funcionamento, estabelecida

Internos, conforme o disposto no Art 217, Inciso I da Constituição
to 2574 de 29 de Abril de 1998 que a regulamentou.

CAPITULO I

Art 6° - A FEXERJ tem por objetivos:
I)Promover, organizar, supervisionar, coordenar , difun<
modalidades, diretamente ou através de suas filiadas, c
pedagógica (conforme recomendação da UNESCO) no E
n)Promover, organizar, supervisionar , coordenar e diri
modalidades, de acordo com as Regras Oficiais da FIDE
m)Promover, organizar e supervisionar e colaborar con
técnicos de xadrez no Estado do Rio de Janeiro;
IV)Representar o Estado do Rio de Janeiro em qualquer

da CBX), nas suas diversas modalidades;
V)Representar o Xadrez do Estado do Rio de Janeiro jur
VI)Defender os interesses das suas filiadas e dos enxadr
VH)Estabelecer acordos, convénios e contratos com pessoas

do exterior;
VIH)Cumprir e fazer cumprir as Leis, Regulamento

hierarquicamente superiores, aplicados ao desport
DQColaborar no desenvolvimento das suas filiadas;
X)Zelar pela harmonia desportiva entre suas filiadas, int

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Art 7° - São condições de admissão à FEXERJ :
I)Apresentar cópia autenticada do Estatuto da Entidade

privado;
n)Informar por ofício, assinado pelo seu Presidente,a ré

perante à FEXERJ;
HOInfonnar por ofício sua sede ou local destinado à prai

O DA PEXERJ*

CIDADE E SEUS FINS:

- DOS OBJETIVOS;

r e incrementar o estudo e a prática do xadrez em todas as suas
mo esporte, atividade educacional e sócio-cultural e ferramenta
tado do Rio de Janeiro;
r Campeonatos e Torneios Oficiais de xadrez em todas as suas

e Regulamentos complementares;
o funcionamento de conferências, congressos, escolas e cursos

Campeonato Oficial Nacional ou Internacional (com autorização

o à CBX e aos poderes públicos federal, estadual e municipal;
tas inscritos na FEXERJ, nas suas relações com a CBX e FIDE;

físicas e jurídicas de direito público ou privado, do Brasil e

Regras, Atos e demais deliberações de Poderes e órgãos

rmediando as questões porventura surgidas;

- DA FILIAÇÃO:

DOS REQUISITOS:

do seu CGC, provando possuir personalidade jurídica de direito

cão nominal da Diretoria e se for o caso, do representante legal

ca do xadrez;

r r



ondeÇV)Possuir instalações adequadas à pratica de xadrez, .
xaàrez; 5 (cinco) jogos de peças de xadrez; 5 (cinco) rei
V)Registrar 8 (oito) ou mais enxadristas;
VI)Demonstrar que não é devedora de taxas ou mensal

ou esteve filiada;
VD)Pagar o valor da taxa de admissão estipulada e a anulidade
Vfll)0bter a necessária aprovação da Assembleia Geral
§ Único - A filiação poderá ser concedida pela Presid<
posteriormente deverá homologá-la.

•* •.
daaes*p£rajue oiítraiFedferaçãa oo i-iga a que, porventura, esteja

• ••• «• *• •* «!.. *,," ..*

io seu pedido de filiação;.
ncia da FEXERJ , "ad referendum'' da Assembleia Geral, que

Art 8° - As filiadas à FEXERJ estão classificadas nas
I)FUNDADORAS - As filiadas que na época da fusão tijiham direito a
U)EFETIVAS - Todas as demais filiadas.

seguintes categorias :
voto.

CAPITULO II - DOS

Art 9° - São deveres das filiadas:
I)Reconhecer a FEXERJ como única Entidade dirigente |do xadrez no
II)Re$peitar, cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os

hierarquicamente superiores;
IH)Pagar as contribuições previstas nos regimentos competentes
IV)Fazer-se representar nos eventos oficiais de xadrez,
do Regulamento Geral de Competições Oficiais;
V)Promover anualmente um Campeonato Interno nos
VI)Ceder suas instalações desportivas para eventos enxa|dristicos quand-
VII)Assegurar livre acesso aos locais de jogos, nos
parte, árbitros e representantes dos filiados à FEXERJ,d
VÍIl)Assegurar livre acesso aos locais de jogos aos merhbros
de suas funções e quando solicitados, desde que devidamente
EX)Zelar pelo bom procedimento dos seus associados durante
X)Comunicar dentro de 30 (trinta) dias, por ofício, a mu iança d
XI)Comunicar dentro de 30 (trinta) dias após o respectivo
com a indicação do prazo do mandato, nome e cargo de
XII)Comunicar, dentro de 7(sete) dias da ocorrência,

quadro social;

Estado do Rio de Janeiro;
Regulamentos, os Regimentos e Atos da FEXERJ e dos órgãos

, nos prazos fixados;
principalmente do Campeonato Estadual Interclubes, nos termos

di s

Art 10 - As filiadas que deixarem de efetuar suas cont i
de desfiliação automático apresentado pela Diretoria à
§ Único - Em caso de aprovação,a ex-filiada só poder
também pagamento de nova taxa de admissão e de con

CAPÍTULO III - DO

Art 11 - São direitos das filiadas:
I)Participar de campeonatos, torneios e demais eventos
n)Promover ou participar de eventos enxadristicos com Entidades
IH)Possuir direito à voz nas Assembleias Gerais, nos terinos dos
IV)Possuir direito à voto nas Assembleias Gerais, nos
V)Dirigir-se a Diretoria e aos membros do Conselho Fis
VI)Solicitar à Diretoria, cópia das Normas.Notas e Ofic
VII)Requerer à Presidência da FEXERJ a convocaçãc

deste Estatuto;
Vm)Recorrer ao TJD nos assuntos de sua competência
da lei, das decisões tomadas pela Diretoria da FEXERJ

TÍTULO I

CAPÍTULO

lê devej$*existjyna óiín&fto; 3 (cinco) mesas ou tabuleiros de
>gios especiàis*de xadrez e planilhas e súmulas;

DEVERES DAS FILIADAS;

teimos do Regulamento Geral de Competições Oficiais;
io solicitado pela FEXERJ;

de competições oficiais, aos concorrentes que delas tomarem
isde que devidamente credenciados;

dos podares da FEXERJ, CBX, FIDE e COB, no exercício
credenciados;
as competições da FEXERJ ;

lê sua sede ou local destinado à pratica do xadrez;
ato eleitoral, por ofício, a nova constituição da sua Diretoria,

odos os seus ocupantes e do Representante perante à FEXERJ;
, pôr ofício, a suspensão ou eliminação de sócios enxadristas do seu

ibuições por mais de 2 (dois) anos, serão submetidas à processo
Assembleia Geral.

retornar após autorização da Assembleia Geral, que verificará
trlbuiçao e os demais requisitos.

DIREITOS DAS FILIADAS:

promovidos pela FEXERJ;
filiadas ou não à FEXERJ,

Art 21 e 22 deste Estatuto;
telrmos dos Art 21 deste Estatuto;

;al, sempre que necessário, nos termos deste Estatuto;
os nos termos deste Estatuto;
de Assembleias Gerais Extraordinárias, observados os termos

ou a órgãos hierarquicamente superiores, nos prazos e na forma
ue afetarem seus direitos;

I-DOS ÓRGÃOS:

I - DOS PODERES:



SECAO l - DA CONSTITUIÇÃO DOS PODERES;

Art 12 - São poderes da FEXERJ:
I)A Assembleia Geral;
n)A Presidência;
m)A Diretoria;
IV)O Conselho Fiscal;
V)O Tribunal de Justiça Desportiva;
VI)O Presidente do Conselho de Árbitros;
§ Único - Os poderes descritos nos incisos II a VI são de
eles.

SECÃOII -

Art 13 - As candidaturas deverão ser registrados na seci

natureza distinta, sendo vetada a acumulação de mandatos entre

IS CANDIDATURAS:

etária da FEXERJ com antecedência mínima de 10 (dez) dias da
data da Assembleia Eletiva, em ofício protocolado coníepdo identificação, nome legível, assinatura e cargo pretendido de
cada um dos seus integrantes.
§ 1° - As candidaturas por chapa para cada um dos Podejres descritos no Art 12,incisos n,IV e V, deverão ser dirigidos à
uma Comissão Eleitoral , publicada no Edital de Convocação, nomeada pelo Presidente e constituída por 3 (três)
membros inelegíveis e de Entidades regularmente filia das As chapas deverão conter nome legível, assinatura e cargo
pretendido de cada um dos seus integrantes.
§ 2° - As candidaturas à Presidência do Conselho de Árbitros deverão ser dirigidas ao Presidente.
§ 3° - Os nomes das candidaturas apresentadas, depoi ; da constatação do cumprimento das exigências estatutárias e
regimentais, serão afixados, com o visto do Presidente, r
Oficial dentro de 2 (dois) dias úteis;

Art 14 - Só podem concorrer a qualquer cargo, as pessoajs físicas:
I)Maiores de 21 (Vinte e hum) anos;
n)Residentes no Estado do Rio de Janeiro;
DDNão registrados em qualquer outra Federação Estada
IV)Não pertencentes a qualquer poder de outra FederaçãJD Estadual
V)Que não estiverem cumprindo penalidades impostas
§ 1° - Para os cargos de Presidente da Diretoria, do Cojnselho
registrado na FEXERJ há mais de um ano;
§ 2° - É vetado aos dirigentes desportivos das Entidades
exercício de cargo na Justiça Desportiva, conforme Art 5

l de Xadrez;
de Xadrez;

pJDr Órgãos de Justiça Desportiva;
Fiscal e do Conselho de Árbitros é necessário ainda, ser

Art 15 - São inelegíveis, ainda, para os cargos eletivo
9615, as pessoas físicas:
I)Condenadas por crime doloso em sentença definitiva

Estatuto;Estatuto;
II)Inadimplentes na prestação de contas de recursos públ
ffi)lnadimplentes na prestação de contas da FEXERJ c
IV)Afastadas de cargos eletivos ou de confiança da

irregular ou temerária;
V)Inadimplentes das contribuições previdenciárias e *
VI)Falidas;

Art 16 - Os poderes descritos nos incisos H,IV e V do / ji
convocada nos termos do presente Estatuto, por aclamação.
Geral.
§ Único - O Presidente do Conselho de Árbitros é eleito l (hum) ano antes dos demais poderes.

Art 17 - O mandato dos poderes citados é quadrianual, pjermitidas reconduções.

o quadro de avisos da sede da Federação ou divulgadas por Nota

filiadas, exceto como membros de Conselhos Deliberativos, o
5 §3° da Lei 9615.

nos poderes da FEXERJ, conforme o Art 23, Inciso II da Lei

a Justiça Desportiva a partir da data de início de vigência deste

ícos, em decisão administrativa definitiva;
CBX;

FEXERJ ou CBX em virtude de gestão patrimonial e financeira

trabalhistas;

SECÃO III - DA ELEIÇÃO DOS PODERES;

12 serão eleitos, nesta ordem, em Assembleia Geral Ordinária
, votação secreta ou aberta decidida pela própria Assembleia

íí

ti
H



J lp - Aos membros do Tribunal de Justiça Desportiva
Lei 9615.
§ 2° - Todos os eleitos devem assinar o Livro de Atas da
imediata.

Art 18 - Caberá ao Presidente da FEXERJ e à Assembleia
instaurado para a eleição dos Poderes assegure, conforme
I)A constituição da respectiva Assembleia Geral como pi evi
H)Defesa prévia, no caso de impugnação, do direito de
IH)Eleição convocada mediante edital publicado em 3 (tijês) ói
IV)Sistema de recolhimento de votos imune à fraude;
V)Acompanhamento da apuração pelos candidatos e

Geral, no que couber, garantir que o processo eleitoral
t o Art 22 da Lei 9615:

isto neste Estatuto;
participar da eleição;

>rgãos de imprensa de grande circulação;- ^

meijos de comunicação;

CAPITULO H - DA ASSEMBLEIA GERAL:

SECÃOI - E A CONVOCAÇÃO;

Art 19 - A Assembleia Geral deve ser convocada
constar local, data, horas da l' e 2* convocação e a matéria a ser discutida
§ 1° - As Assembleias Gerais Eletivas dos poderes desc itos
conforme o Art 18, inciso m do presente Estatuto, com a
§ 2° - As demais Assembleias Gerais não referidas no §
§ 3° - A não observância dos procedimentos legais, torm

por eijvio de carta registrada para todas as Entidades filiadas, devendo
, denominada "Ordem do Dia".

no Art 12 jncisos nJV e V devem ser convocadas também
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
[°, podem observar a antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
m nulos todos os atos decorrentes.

Art 20 - A Assembleia Geral é denominada:
I) ORDINÁRIA - Quando reunida anualmente, durante
n) EXTRAORDINÁRIA- Quando reunida a qualquer t
um dos poderes da FEXERJ ou seu substituto em exerc
voto, respeitadas as condições do Art 19 do presente Est

primeiro bimestre do ano;
:einpo quando convocada por solicitação do Presidente de qualquer

cio, ou por 2/3 (dois terços) das Entidades filiadas com direito à
luto;

Art 21 - A Assembleia Geral é constituída pelos
devidamente credenciados e membros dos poderes da
Art 22 - Terão direito a voz e voto unitário, as Entidade:
I)Que estiverem regularmente homologados por Assemb
H)Que não estiverem cumprindo pena imposta por Órgã<
ni)Que estiverem quites com sua contribuição anual

dezembro;
IV)Que tenham participado e concluído no Ano Esportivo

Estadual Interclubes;
V)Que tenham realizado no Ano Esportivo Anterior

Geral de Competições Oficiais;
§ Único - O inciso IV poderá ser substituído, em
participação na Taça Eficiência (excluídos pontos coi
Municipais), conforme o disposto no Regulamento Gera

cãs)

Art 23 - Terão direito apenas a voz, observados os dispo
I)Membros da Diretoria ou Presidente dos Poderes, não
para apresentação de seu Relatório, explanação solicitadk
IT)Representantes de Entidades sem condições legais d
"Assuntos Gerais" da "Ordem do Dia".

Art 24 - É vetada a qualquer pessoa física representar rn^is de

SECÃO III

Art 25 - Compete à Assembleia Geral :

• • • • • « * * •
permitiHa^pfiwVumi refqfidjjção, conforme o Art 55 § 2° da

sessão, «prestandoJ uiamento dp.teor transcrito e tomando posse
.*: •' : : • : : : f:

* '•

SECÃO II - DA CONSTITUIÇÃO :

Presidentes das Entidades filiadas ou por seus representantes
FBXERJ.

filiadas em condições legais de participação, isto é:
éia Geral anterior, após l (hum) ano de filiação;
de Justiça Desportiva;

do exercício anterior e eventuais taxas em atraso, até 31 de

pelo

Anterior de pelo menos uma categoria do Campeonato

menos um Campeonato Interno, nos termos do Regulamento

de filiada do Interior, pela obtenção de 20 (vinte) pontos de
signados por realização de Campeonatos Internos Oficiais ou
de Competições Oficiais da FEXERJ.

sitivos do Regimento da Assembleia Geral:
representantes de Entidades em condições legais de participação,

ou no item "Assuntos Gerais** da "Ordem do Dia",
e participação, após autorização da Assembleia Geral, no item

uma Entidade em Assembleia Geral.

COMPETÊNCIA:

r r
~ -



w m t » • •• *

I)Reunir-se quadrianualmente, para eleger e empossar o í f esident4,*ò;Gonfèlho Biscil eoTJ.D;
n)keumr-se quadrianualmente, um ano antes, para eleger e empossar o Ptesidente do Conselho de Árbitros;
HI)Destituir, após processo regular, o Presidente, os meribro$.da JJiretori^.dojÇonselhq Fiscal ,do TJ.D. e o Presidente

do Conselho de Árbitros; * .'Í : Í i ' .' ::•!!:
JV)Preencher ou homologar os cargos vagos nos termos c este*Bstattito; ***'»: . . \• .'.•
V)Receber e julgar os relatórios da Presidência, da Diretoria, do Conselho Fiscal, do TJ.D, e do Conselho de Árbitros;
VI)Receber e julgar os balanços financeiros mensais e a luais e o inventário dos bens patrimoniais do exercício anterior
elaborados pela Diretoria e conferidos pelo Conselho Fiscal;
VDOReceber e julgar o projeto orçameníário do Exercício vigente;
VIE)Receber e julgar em última instância, recursos centra as decisões da Diretoria, ressalvados os de compeiência

restrita do TJ.D;
DQAutorizar ou não, despesas eventuais, aquisição, cejssão ou alienação de bens imóveis, após parecer favorável do

Conselho Fiscal;
X)Elaborar o seu Regimento Interno;
XI)Reformar este Estatuto no todo ou em parte e quai quer Regimentos e Regulamentos Internos de Competência da

FEXERJ;
XH)Estebelecer os valores das Taxas e Inscrições da FE> ERJ;
Xm)Homologar ou não filiações e eliminar Entidades fil adas;
XIV)Conceder títulos honoríficos a pessoas físicas ou juiidicas que tenham prestado relevantes serviços à FEXERJ ou ao
desporto nacional, em todas as suas modalidades;
XV)Alterar os Símbolos da FEXERJ, no todo ou em partb,nos termos do Art 64 deste Estatuto;
XVI)Dissolver a FEXERJ, nos termos do Art 70 deste Estatuto.;
§ Único - Todos os integrantes da Assembleia Geral
comprovantes de despesas das contas do exercício, conforme Art 24 da Lei 9615;

CAPÍTULO II

.àEOpE-
s;

, ncs
TJD

Art 26 - Compete ao Presidente,eleito nos termos dos Ar:
I)Presidir a FEXERJ, representando-a em juízo e fora

ativa e passivamente;
H)Nomear, licenciar e dispensar demais Vice-Presidente
IH)Nomear, licenciar e dispensar Assessores;
IV)Nomear, licenciar e dispensar o Procurador da FEXERJ
V)Nomear representantes da FEXERJ junto à CBX, à
VI)Nomear, admitir, licenciar, punir e demitir empregad
VII)Convocar e presidir as reuniões de Diretoria, confonhc o
VIDOConvocar, instalar e presidir a Assembleia Geral,
IX)Convocar quando necessário, o Conselho Fiscal e o
X)Conceder ou negar filiação à Entidades ^'ad-referendi
XI)Assinar, privativamente, ou com o Vice-Presidente
dirigida a poderes e órgãos hierarquicamente superiores
XD)Assinar, juntamente com o Vice-Presidente Adminis
XDI)Assinar, juntamente com o Vice-Presidente Técnic
Oficiais;
XIV)Assinar, juntamente com o Vice-Presidente Finano
bancários ou não, ou documentos que envolvam responsi
XV)Assinar, juntamente com o Vice-Presidente Financ
serão submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia
XVI)Assinar, juntamente com o Vice-Presidente Financefiro,
XVn)Autorizar o Vice-Presidente Financeiro
XVttOAutorizar o Vice-Presidente Financeiro a aqi

permanente;
XDQAutorizar o Vice-Presidente Financeiro a aquisição
XX)Indicar,dentre seus Vice-Presidentes exceto o Fina
deste Estatuto;

16 e 17 deste Estatuto :
iela, outorgar procurações,credenciar e destituir representantes

iGeial

terão acesso irrestrito aos documentos, às informações e aos

-DA PRESIDÊNCIA;

e Diretores "ad-referendum" da Assembleia Geral;

, j unto ao TJ.D;

Regimento Específico;
termos deste Estatuto e do Regimento Específico;

, nos termos deste Estatuto;
m" da Assembleia Geral,nos termos deste Estatuto;
de Relações Públicas, correspondências da FEXERJ., quando
u Entidades públicas ou privadas;
rativo, Carteiras, Diplomas e Títulos Desportivos;
i, o Calendário Desportivo com a programação de Competições

iro ou Diretor Financeiro, cheques e quaisquer papéis de crédito
bilidade jurídica ou papéis de natureza financeira;
iro, os balanços mensais, anuais e inventário patrimonial , que

iro, correspondência às filiadas de natureza financeira;
o de despesas;
sição, cessão ou alienação de material de uso desportivo

o pagamento de despesas

ou alienação de bens móveis;
iceiro,seu substituto em caso de licença, nos termos do Art 30

CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA;

l

* »
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SECAOI - DA CONSTITUICAC E CONlPteTÊNCIA PA DÍRKTORIA:

Art 27 - A Diretoria é o órgão executivo, constituída pelos Vice-Pfp$idente$;
I)Administrativo;
ri)Técnico;
IH)Financeiro;
IV)do Interior;
V)de Informática;
VI)de Relações Públicas;

Art 28 - A Diretoria poderá ser constituída ainda, subord nados diretamente ao Presidente ou a um dos Vice-Presidentes:
I)Diretor Administrativo;
n)Diretor Técnico;
ni)Diretor Financeiro;
IV)Diretores Regionais (Interior);
V)Diretor de Informática;
VI)Diretor de Xadrez Escolar;
VII)Diretor de Portadores de Necessidades Especiais;
VlH)Diretores Departamentais;
DQAssessores;

§ 1° - Os Diretores citados nos incisos I a ffl e V, se nom
impedimentos;
§ 2° - Os Diretores Regionais,se nomeados, podem aux
um deles, a critério do Presidente poderá subsituir este Vice-Presidente em seus impedimentos;
§ 3° - Ao Diretor de Xadrez Escolar, se nomeado,coupete elaborar projetos relacionados ao xadrez desenvolvido no
ensino fundamental, médio e superior;
§ 4° - Ao Diretor de Portadores de Necessidades ESJ
xadrez desenvolvido nas diversas faixas desta área espec

Art 29 - Havendo vacância em qualquer Vice-Presidênc
Assembéia Geral.
Art 30 - Em caso de licença, não superior a 30 (trint
Presidentes,exceto o Financeiro, com acumulação de fun
§ Único - O substituto não adquire a competência dispôs

Art 31 - Em caso de afastamento definitivo, substituirá c
I)Os Vice-Presidentes, exceto o Financeiro na ordem dos

eciais, se nomeado,compete elaborar projetos relacionados ao
fica;

a, cabe ao Presidente nomear os substitutos "ad-referendum " da

) dias, o Presidente escolherá o seu substituto dentre os Vice-
jões.
a no Art 26 Inciso n deste Estatuto;

Presidente, com acumulação de funções:
incisos do Art 27 deste Estatuto;

EOCumprir e fazer cumprir este Estatuto, Regimentos, E
Órgãos Hierarquicamente Superiores;

IH)Elaborar o seu Regimento Interno;
IV)Apresentar anualmente à Assembleia Geral, o rei

Presidente;
V)Apresentar anualmente à Assembleia Geral, os b;
patrimoniais do exercício anterior, conferidos pelo Cons
VI)Apresentar anualmente à Assembleia Geral, o projetc
VII)Apresentar anualmente à Assembleia Geral, o Calen iário Anual de Competições Oficiais;
Vffl)Propor à Assembleia Geral, a filiação e a desfiliaçã
DQPropor à Assembleia Gerai, a reforma deste Estatuto,

eados, podem substituir os respectivos Vice-Presidentes em seus

liar o Vice-Presidente do Interior em suas respectivas regiões e

H)O Presidente do T.J.D.;
HI)O Presidente do Conselho de Árbitros;
§ Único - Faltando mais de 1/4 (Um Quarto) do mandat > a ser cumprido, o Presidente em exercício, convocará no prazo
de 30 (trinta) dias após a data de afastamento, uma Asse nbléia Geral Extraordinánia específica para preenchimento do(s)
cargo(s).

Art 32 - Compete à Diretoria, coletivamente:
I)Reunir-se, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, tantas vezes quanto necessária, quando convocada

pelo Presidente;
egulamentos, Regras e Atos próprios, dos demais poderes e dos

tório das atividades do ano anterior, discriminado por Vice-

lanços financeiros mensal e anual e o inventário dos bens
lho Fiscal;
orçamentário do Exercício vigente;

de Entidades, nos termos deste Estatuto;
Regimentos e Regulamentos complemei
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