
ACADEMIA SANTARRITENSE DE LETRAS 

 

ATA   DE    ASSEMBLÉIA GERAL 

 

E S T A T U T O S 

Aos trinta e um dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e um, às vinte e uma 

horas, no Palácio Professor “Oscar de Oliveira Alves”, sede do Poder Legislativo 

Municipal, localizado na R. José Rodrigues Palhares, n° 117 em Santa Rita do Passa 

Quatro, teve lugar a Assembleia Geral dos Escritores fundadores da Academia 

Santarritense de Letras, para discussão e votação dos ESTATUTOS:  

 

CAPÍTULO I – CONSTITUIÇÃO – DENOMINAÇÃO – SEDE – e DURAÇÃO. –  

Artigo 1° - Fica constituída na presente data de 31 de maio de 1991, uma sociedade 

civil e cultura, sem fins lucrativos, sem discriminação religiosa, política ou racial, sob a 

denominação de ACADEMIA SANTARRITENSE DE LETRAS (ACASALE), com sede e foro 

na Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo, com duração por 

tempo indeterminado que se regerá pelos presentes Estatutos.  

 

CAPÍTULO II – Dos Objetivos:  

Artigo 2° -  A Academia Santarritense de Letras tem por finalidade agregar os cultores 

das Letras, em todos seus aspectos, ramos ou tendências, respeitando suas 

individualidades e pugnando pela divulgação dos mesmos ideais, dentro de um clima 

de Bem Comum.  

Parágrafo 1° - A Academia não é normativa em letras, sendo apenas um centro 

cultural, aberto aos idealistas em geral.   

Parágrafo 2° - A Academia não tomará partido em movimentos literários ou artísticos, 

nem se envolverá em polêmica de assuntos filosóficos, religiosos, políticos, problemas 

raciais ou bélicos, procurando manter sua neutralidade, não como indiferença, mas 

para melhor conservar seus objetivos culturais.  

Parágrafo 3° - A Academia, para bem desempenhar seus objetivos, poderá ter 

Departamentos ou Setores, que serão integrados por acadêmicos ou não acadêmicos, 

conforme as finalidades dos mesmos.  



Parágrafo 4° - O acadêmico ou não acadêmico poderá participar de um ou mais 

Departamentos ou Comissões, a bem da Academia.  

Parágrafo 5° - A nomeação será da exclusividade do Presidente da Academia.  

Parágrafo 6° - A criação, manutenção ou extinção de um Departamento ou Comissão 

será da competência da Diretoria.  

Parágrafo 7° - Os regulamentos, normas ou regimentos dos Departamentos ou 

Comissões deverão ser aprovados pela Diretoria.  

Parágrafo 8° - Para atender seus objetivos, a Academia poderá promover atividades 

como congressos, simpósios, encontros, etc.  

Parágrafo 9° - Ainda para atender a seus objetivos a Academia poderá promover 

cursos, palestras, exposições, bem como, editar publicações culturais.  

Parágrafo 10° - A Academia poderá delegar poderes para a presidência das reuniões 

culturais fora da sede.  

 

CAPÍTULO III – Do fundo social:  

Artigo 3°  - O fundo social será constituído dos bens que a sociedade venha a possuir.  

Parágrafo único – A receita da sociedade será originada das contribuições dos sócios, 

donativos recebidos ou subvenções de entidades públicas ou privadas, bem como, do 

exercício de atividades permitidas pelas leis vigentes.  

 

Capítulo IV  -  

Artigo 4° - O quadro social será dividido nas seguintes categorias, que formam 

realmente o efetivo: A – Membros TITULARES – título concedido aos acadêmicos: 

sócios autores de livros (não técnicos) residentes no município ou ligado por alguma 

forma a nossa cidade. B – Membros ASPIRANTES – distinção concedida para as pessoas 

que, conquanto ainda não autoras de livros, apresentam elevado grau de 

conhecimento no setor das letras e, aspiram ingressar na categoria de TITULARES.  

Parágrafo 1° O sócio ASPIRANTE será admitido mediante proposta subscrita por um 

dos sócios TITULARES e após aprovação da Diretoria.  

Parágrafo 2° - Os sócios da categoria B (ASPIRANTES) não possuem direito a voto, nem 

podem fazer parte da Diretoria da Academia, exceto para o cargo de Secretário.  



Parágrafo 3°  -  Ficam criadas 25 (vinte e cinco) cadeiras, que serão ocupadas por 

escritores que se enquadrem nas normas estabelecidas e tenham aprovação por 

maioria absoluta da Diretoria da Academia.  

Parágrafo 4° - Quando um candidato a uma cadeira de acadêmico categoria A 

(TITULAR)  não for aprovado pela direção, esta não fica obrigada a dar ciência ao 

candidato sobre os motivos e recusas.  

 

CAPÍTULO V -  Dos direitos e deveres dos sócios. –  

Artigo 5° - São direitos e deveres dos sócios TITULARES (acadêmicos) :  

a)Opinarem a respeito dos assuntos sociais.  

b) Participarem das assembleias ordinárias e reuniões da Academia, bem como, 

das reuniões culturais.  

c) Convocar assembleias gerais extraordinárias, mediante a concordância de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros titulares. 

d) Usar as insígnias da Academia, bem como, na publicação de seus trabalhos usar 

o título de membro da Academia. 

e) – Receber graciosamente a revista social da Academia ou o Boletim. 

f) – Publicar na revista da Academia ou no Boletim, seus trabalhos, mediante o 

Regulamento Interno da Comissão de Redação. 

g) – Aceitar os encargos sociais. 

h) – Zelar pelo bom nome e progresso da Academia. 

Artigo 6° -  São direitos e deveres dos sócios ASPIRANTES:  

a) – Comparecer aos eventos culturais promovidos pela Academia.  

b) – Aceitar cargos ou incumbências que lhes forem destinados pela Diretoria.   

c) – Receber graciosamente a revista social ou o Boletim da Academia. 

d) – Publicar, a critério da Diretoria, no Boletim ou Revista, seus trabalhos, sujeitando-

se ao regulamento interno da Comissão de Redação.   

e) – Zelar pelo bom nome e progresso da Academia.  

 

CAPÍTULO VI -  Das contribuições dos sócios:  

Artigo 7° -  Anualmente a diretoria estabelece uma taxa única aos sócios das categorias 

A e B.  

Parágrafo 1° - A carteira social será expedida ou renovada mediante a quitação da taxa 

vigente.  



Parágrafo 2° - Cada sócio faz a doação de pelo menos dois livros por ano para a 

Biblioteca da Academia.  

Parágrafo 3° - Fica reservado o direito da não aceitação de uma obra pela Academia 

quando a publicação não se enquadrar nos moldes do Regimento Interno da 

Biblioteca.  

Parágrafo 4° - Fica reservado a Academia o direito de disposição de obras doadas, em 

duplicatas ou não necessárias, para a biblioteca da sociedade.  

Parágrafo 5° - A taxa paga pelo associado, tem a validade de 12 (doze) meses, a contar 

do mês em que o mesmo foi aceito, e é renovável no mês em que vence a sua 

inscrição.  

Parágrafo 6° - Para votar e ser votado, na assembleia de renovação da Diretoria ou do 

Conselho, é necessário que o associado esteja quite com a tesouraria e se enquadre 

nos moldes do Regimento Interno das eleições. 

 

CAPÍTULO VII – Da Administração: 

Artigo 8° - A Academia será administrada por uma diretoria executiva, composta de 03 

(três) membros da categoria TITULARES e um pertencente ao quadro de ASPIRANTES, 

sendo:  

a- Presidente,  

b- Vice-Presidente, 

c- Tesoureiro, 

d- Secretario.  

Parágrafo 1° - Dos 4 (quatro) cargos da Diretoria executiva descritos no “caput” do 

artigo 8°, apenas o de Secretário caberá a um sócio ASPIRANTE.  

Parágrafo 2° - A diretoria será eleita em Assembleia Geral, mediante a apresentação de 

chapas.  

Parágrafo 3° - O processo eleitoral consta do Regimento Interno.  

Parágrafo 4° - A diretoria será eleita em Assembleia Geral, mediante a apresentação de 

chapas nas eleições, que, no caso será considerada oficial e única, caso não existam 

outras competindo.  

Parágrafo 5° - Os membros da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo não serão 

remunerados pelas suas funções e terão seus mandatos por dois anos, permitindo-se 

reeleições.  



Parágrafo 6° - A primeira diretoria e o conselho deliberativo tomarão posse no dia da 

fundação da Academia, cabendo ao Presidente da Comissão Organizadora, empossá-

los.  

Parágrafo 7° - Os trabalhos acadêmicos da primeira diretoria e do primeiro Conselho 

ficarão adiados para tempo oportuno, dentro de seis meses.  

Artigo 9° - É atribuição da Diretoria Executiva:  

a) Deliberar sobre a admissão de candidatos, a qualquer categoria.  

b) – Deliberar sobre os respectivos patronos. 

c) Organizar os regulamentos e regimentos internos da Academia e dos 

Departamentos e Comissões. 

d) – Convocar regularmente as Assembléias Ordinárias ou Extraordinárias. 

e) Deliberar e organizar as reuniões administrativas, as reuniões culturais, reuniões de 

posse ou de homenagem, congressos, etc. 

f) – Deliberar sobre local, datas e delegados das reuniões culturais da Academia fora da 

sede. 

g) Administrar todos os negócios, interesses e bens da Academia. 

h) – Receber e dar quitação de tudo o que seja devido a qualquer título. 

i) Pleitear, receber e aplicar as subvenções de órgãos públicos ou particulares, 

requerendo, apresentando documentos ou provas de qualquer natureza. 

j) – Contratar e demitir funcionários, estipulando as cláusulas contratuais.  

l) – Resolver quaisquer assuntos com autoridades públicas federais, estaduais ou 

municipais, assim como, representar a Academia perante autoridades judiciais, 

ingressando em juízo com poderes “ad judicia”, podendo fazer acordos, transigir, 

desistir, receber e dar quitação.  

m) – Apresentar balancetes nas reuniões mensais, bem como, balanços e relatórios 

anuais perante as Assembleias.  

n) – Criar ou extinguir departamentos conforme as necessidades, como também, tratar 

da filiação da Academia em outras sociedades, ou aceitar filiação de outras sociedades, 

desde que não contrariem as normas dos presentes estatutos.   

o) – Fundar núcleos e nomear delegados, onde seja possível em todo território 

nacional.   

p) – Deliberar sobre as publicações culturais da Academia.   

q) – organizar cursos ou palestras, por si ou em convênios com entidades ou pessoas. 

Artigo 10° -  Do Presidente:   

a) – Compete ao Presidente representar a Academia em juízo ou fora dele, por si ou 

por sócios, que para isso forem designados, ou por delegação de seu procurador 

habilitado.   

b) – Convocar e presidir reuniões e assembleias.   

c) – Rubricar livros ou documentos da Academia.   



d)  - Assinar cheques e quaisquer documentos, como ordens de pagamentos, saques, 

etc., que representem valores, juntamente com o tesoureiro ou seu substituto.   

e) – Despachar a correspondência com o Secretário ou seu substituto.   

f) – O Presidente dirige a Academia com “ATOS DA PRESIDÊNCIA”, que serão 

transcritos em livros competentes. 

Artigo 11° - Do Vice-Presidente: Compete ao Vice-Presidente:   

a) Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções.   

b) – Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos ocasionais ou 

temporários.   

c) – Zelar para o cumprimento dos estatutos da Academia e seu bom nome.  

Artigo 12° -   Do Secretário: Compete ao Secretário:    

a) – Secretariar reuniões e assembleias, lavrando as respectivas atas.   

b) – Redigir e assinar juntamente com o Presidente a correspondência da Academia.   

c) – Manter em ordem o arquivo da Academia.   

d) – Elaborar relatórios mensais e anuais das atividades da Academia.   

e) – Executar de imediato os ATOS DA PRESIDÊNCIA e cuidar da sua transcrição nos 

livros apropriados.    

Artigo 13° - Do Tesoureiro: Compete ao Tesoureiro:   

a) Rubricar notas e documentos, encaminhando ao Presidente, para a autorização dos 

pagamentos ou para a formação de relatórios.    

b) – Receber e dar quitação dos valores destinados para a Academia.   

c) – Depositar, sacar e endossar quaisquer documentos que representem valores, 

juntamente com o Presidente.   

d) – Efetuar pagamentos dos débitos da Academia, mediante comprovantes e visto do 

Presidente.   

e) – Elaborar balancetes mensais e anuais sobre o movimento financeiro.  

 

CAPÍTULO VIII -  Do Conselho Deliberativo. 

Artigo 14° - A Academia terá um Conselho Deliberativo constituído de 03 (três) 

membros titulares , todos oriundos da Categoria A – TITULARES, eleitos em assembleia 

das eleições, por igual tempo da diretoria.   

Parágrafo 1° - O Conselho Deliberativo examinará os assuntos de maior importância da 

Academia, os quais a Diretoria não deseja privativamente opinar ou que não possam 

ser esperados ou motivados por assembleia.   



Parágrafo 2° - É da competência do Conselho Deliberativo nomear ou substituir 

diretores, cujo mandato é de dois anos, a contar da posse da diretoria, nos casos de 

vacância.  

Parágrafo 3° - Ocorrendo vaga de um conselheiro compete ao Presidente da diretoria 

providenciar seu substituto, mediante convocação dos demais conselheiros para o 

preenchimento da vaga.  

Parágrafo 4° - O membro da Diretoria não poderá participar do Conselho enquanto 

durar o seu mandato, nem mesmo renunciando ao cargo.  

Parágrafo 5° - O membro do Conselho não poderá participar da Diretoria, em caso de 

vacância nem mesmo renunciando ao cargo de Conselheiro.  

Parágrafo 6° - Os membros do Conselho podem ser reeleitos.  

Parágrafo 7° - Os membros do Conselho Deliberativo escolherão o seu presidente.  

 

CAPÍTULO IX  - Do Conselho Fiscal:   

Artigo 15° - Haverá um Conselho Fiscal de 03 (três) membros escolhidos pela Diretoria 

entre os sócios não diretores, da categoria A – TITULARES.   

Parágrafo 1° - A tarefa do Conselho Fiscal é temporária para as respectivas funções.  

 

CAPÍTULO X -  Das reuniões e assembleias.  

Artigo 16° - A Academia realizará mensalmente, se possível, duas reuniões, sendo uma 

administrativa, exclusiva para a diretoria executiva e outra cultural, de caráter público.  

Parágrafo 1° - As datas de tais eventos serão marcadas pela diretoria.   

Parágrafo 2° - A leitura de atas será feita apenas durante as reuniões administrativas, 

ficando dispensadas para as reuniões culturais, cujas atas ou registros serão objeto 

apenas para conhecimento da diretoria.   

Parágrafo 3° - As reuniões simples serão aquelas para transmissão de palestras.   

Parágrafo 4° - As solenes serão as de caráter protocolar, para recepção de titulares ou 

visitantes ilustres, ou ainda, diplomação, homenagens, etc. 

Artigo 17° - As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas anualmente na segunda 

quinzena de maio, de preferência em data mais aproximada ao dia 31 do referido mês, 

com a finalidade:   



a) -  Apreciação dos relatórios gerais da diretoria.   

b) -  Contas gerais da diretoria.   

c) – Deliberação sobre novos dirigentes (diretoria e conselheiros) e posse dos novos 

eleitos.   

Parágrafo 1° - Para as eleições que se sucederem à fundação da Academia, a 

Assembleia será convocada com antecedência de 30 (trinta) dias, mediante edital 

publicado em jornal local.  

Parágrafo 2° - As assembleias serão instaladas em primeira convocação, com a 

presença de no mínimo a metade mais um dos sócios TITULARES.  

Parágrafo 3° - A Assembleia não tendo número legal será suspensa e instalada trinta 

minutos depois da hora em que deveria ter início a primeira convocação com qualquer 

número.  

Parágrafo 4° - Nas assembleias gerais ordinárias, as  deliberação serão tomadas por 

maioria simples, admitindo-se o voto de qualidade para o presidente da assembleia.  

Artigo 18°  As assembleias extraordinárias serão convocadas pela presidência ou por 

dois terços dos sócios registrados e somente poderão ser realizadas em qualquer 

convocação, com a presença de no mínimo a metade mais um dos acadêmicos, 

devendo ser convocados com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência.   

Parágrafo Único – É dispensado tal prazo, caso a urgência seja prioritária.   

 

CAPÍTULO XI  - Dos patronos acadêmicos. 

Artigo 19° - Cada acadêmico fundador terá um patrono escolhido dentre literatos já 

falecidos, dando-se preferência a vultos locais.   

Parágrafo 1°  - O acadêmico que sucede em outro na cadeira fará referência ao seu 

antecessor.   

Parágrafo 2° - Falecido o acadêmico o patrono não será eliminado, ficando reservado 

para outro candidato.   

Parágrafo 3° - Na vaga de uma cadeira, a Academia aceitará inscrições para o 

preenchimento do claro, podendo concorrer mais de um candidato para a mesma 

vaga.    

Parágrafo 4° - Em qualquer hipótese será considerado eleito para ocupar a cadeira de 

imortal a que se habilitou, o candidato que alcançar a metade mais um dos votos dos 



membros TITULARES, se candidato único, ou um voto a mais que o concorrente, se 

houver mais de um disputante.   

Parágrafo 5° - Sempre que um candidato apresentar um patrono deverá exibir um 

resumo da biografia e personalidade do mesmo, para conhecimento prévio da 

Academia ou futuras pesquisas sobre os patronos, bem como, indicar as fontes 

necessárias para o caso, e mesmo para a divulgação antecipada se necessário. 

Artigo 20°   - Os trabalhos acadêmicos sempre que possível serão divulgados pela 

Academia. 

 

CAPÍTULO XII 

Artigo 21° - A academia poderá ter um Site, revista oficial ou boletim, publicado 

periodicamente conforme as necessidades e possibilidades. 

 

CAPÍTULO XIII – Da reforma dos estatutos: 

Artigo 22° - A reforma dos estatutos somente ocorrerá se com ela concordarem a 

metade mais um dos membros TITULARES. 

 

CAPÍTULO XIV – Da extinção da academia e destino de seu patrimônio. 

Artigo 23° - A Academia somente se extinguirá por meio de assembleia convocada para 

tal finalidade e mediante aprovação de metade mais um dos sócios TITULARES.   

Parágrafo 1° - No caso de extinção da Academia o patrimônio líquido reverterá em 

benefício de entidade cultural a critério da assembleia.   

Parágrafo 2° - No caso de extinção nenhum de seus bens poderá ser objeto de partilha 

entre diretores, conselheiros ou associados. 

 

CAPÍTULO XV -  Das disposições gerais: 

Artigo 24° - Ao presente estatuto serão incorporados os regimentos, normas, decisões 

e regulamentos aprovados pelos poderes competentes, relativos aos casos de 

interpretação ou omissão entrando em vigor na data das respectivas aprovações.   



Artigo 25° - Os sócios, diretores e conselheiros, de forma conjunta ou isolada, não 

responderão pelas obrigações sociais, cabendo ao presidente, ou seu delegado a 

responsabilidade.   

Artigo 26° - Todos os sócios TITULARES e ASPIRANTES receberão um diploma da 

Academia, como ainda, a carteira social, desde que em situação regular com a 

tesouraria e secretaria. 

Parágrafo 1° - A data da entrega do diploma será marcada pela Academia. 

Parágrafo 2° - O sócio poderá receber o diploma pessoalmente ou mediante 

delegação. 

Parágrafo 3° - A entrega dos diplomas e certificados poderá ser feita em solenidade 

pública ou a critério de ambas as partes. 

Parágrafo 4° Academia poderá outorgar o  “TITULO DA ORDEM DO JEQUITIBÁ” as 

pessoas que reconhecidamente prestaram leais serviços ao Sodalício à cidade e a 

cultura em geral usando no diploma o emblema insígnia.   

Artigo 27° - A Fica instituído à Academia o hino “Canção do Jequitibá”, letra do 

Acadêmico Antonio Carniato Filho e música de Octavio Bueno de Camargo. A 

Academia terá emblema ou insígnia que deverá ser usada pelos acadêmicos, em seus 

impressos, e fazer indicação da sua filiação à Academia e indicação também do 

patrono. 

Parágrafo único – Oportunamente através de “Atos da Presidência”, o presidente 

executivo instituirá uma frase latina que servirá como lema da Academia.   

Artigo 28° - A data 31 de maio de 1991 será considerada como data de fundação da 

Academia Santarritense de Letras.    

Artigo 29° O ano social coincidirá com o ano civil.   

Artigo 30° - O emblema ou insígnia de que trata o artigo 26° será instituído 

imediatamente, através de comissão designada pela presidência para tal, a qual terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-lo a apreciação da diretoria executiva, que 

decidirá sobre sua aprovação ou não.   

Artigo 31° - Os casos omissos, desde que não impliquem em emendas estatutárias, 

serão resolvidos em reuniões da Diretoria Acadêmicos fundadores: Oswaldo 

Barbatana, Antonio Carniato Filho, Sebastião Bergamini, Creuza Vaz de Souza, Paulo 

Henrique da Rocha Corrêa, Maria Amália Corrêa Giffoni. Posto os estatutos em 

votação obteve aprovação unânime, sem qualquer emenda ou supressão.  


