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Barbacena, 15 de março de 2018.

COMUNICADO
Prezado Associado Proprietário!
Estamos atualizando nosso ESTATUTO com o fim de ajustá-lo à nossa realidade e garantir uma
melhor prestação de serviços a todos.
O Conselho Deliberativo nomeou uma Comissão Especial para estudar e avaliar quais mudanças
seriam necessárias e possíveis, conforme o atual Código Civil e Constituição da República de 1988.
Após um ano de reuniões e debates, encontra-se pronto uma MINUTA. Neste segundo momento,
o projeto de mudança do ESTATUTO foi apresentado ao Conselho Deliberativo para sugestões e novos
debates.
Ficou estabelecido que em um terceiro momento, a minuta do ESTATUTO seria apresentada aos
ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, para que fiquem a par das mudanças e se preparem para, em um próximo
passo, ser convocada ASSEMBLÉIAGERAL visando a aprovação da reforma Estatutária.
O novo ESTATUTO está mais moderno, dá dinamismo às administrações do clube, estabelece
novas normas disciplinares e cria procedimentos de processos administrativos, dá novas denominações a
categorias de ASSOCIADOS, limita o número máximo de quotas sociais, dá mais poderes ao Conselho
Disciplinar permitindo que sejam nomeadas comissões para cuidar de casos especiais voltados a preservar a
disciplina, a ordem, e a dignidade da pessoa humana.
Enfim, o novo texto permite uma melhor compreensão das regras e dá sustentação para a
administração.
Por isto, vimos convocar a todos os ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS, para visitarem nosso
site, www.olympicclub.com.br, e leiam com atenção a minuta, e se quiserem fazer sugestões, críticas ou
elogios entrem em contato com a Secretaria do Clube, que repassará à comissão para apreciação e deliberação.
O prazo para sugestões será de 30 (trinta) dias após a data da publicação no site, quando serão
analisadas em reunião da Comissão Especial e do Conselho Deliberativo, para assim encerrar os trabalhos.
Atenciosamente.
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