REGISTRO – Nº __________

Cruzeiro Esporte Clube
Proposta para admissão de associado Individual
Comunico a V.Sas., para todos os fins cabíveis, que por desejar ser admitido na categoria de Associado
Individual do Cruzeiro Esporte Clube, proponho e submeto-me às seguintes condições:
1) Gozar das vantagens e dos direitos e cumprir os deveres conferidos aos associados pelo Estatuto do
Clube, do qual declaro pleno conhecimento.
2) Pagar integralmente e pontualmente o valor da TAXA DE ADMISSÃO para esta categoria, no valor de
R$ ________ (_______________________________________________) na forma marcada a seguir:
[

] à vista, imediatamente após aprovação desta proposta,

[ ] em ________ (__________) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ ________
(___________________), para pagamento após a aprovação desta proposta e as demais, no valor de
R$ ________ (___________________________) cada uma, para pagamentos com vencimento no dia
10 de cada mês (se adquirida no dia 1º ao dia 20, vencimento dia 10 do mês seguinte; se adquirida no
dia 21 ao último dia do mês, vencimento dia 10 do mês subsequente).
3) Estar de acordo com as seguintes condições contratuais gerais:
a) Efetivação desta proposta somente após aprovação pela Diretoria do Cruzeiro Esporte Clube.
b) Anulação da Admissão como Associado Individual e perda do valor já pago em favor do Cruzeiro
Esporte Clube, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, caso o pagamento total ou parcial da TAXA DE ADMISSÃO não seja efetuado.
c) Desligamento do quadro social e perda de todos os direitos adquiridos, se deixar de pagar 6 (seis)
meses de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO seguidas, na forma prevista em seu Estatuto.
d) Eleição do Foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer pendências que surgirem, com a renúncia de qualquer outro.

Declaro a exatidão de todas as informações prestadas nesta proposta.

Belo Horizonte, _____ de _____________________ de _______.
________________________________
Proponente

Documentos necessários: CPF*, Carteira de Identidade*, Comprovante de Renda*, Comprovante de
Residência * e 1 foto 3x4 recente do associado. (*xerox)

REGISTRO – Nº __________

Cruzeiro Esporte Clube
Proposta para admissão de associado Individual
NOME __________________________________________________________________________________
ENDEREÇO (Rua, nº, apto, bairro, cidade) _________________________________________________________
CEP ________________ TEL RESIDENCIAL (

) _____________ PROFISSÃO _____________________________

RENDA MÉDIA MENSAL R$ ____________ CPF _______________________ESTADO CIVIL _____________________
NASCIMENTO ____/____/____NACIONALIDADE __________________NATURALIDADE _______________________
CARTEIRA DE IDENTIDADE __________________________ ÓRGÃO EXPEDITOR ______________________________
PAI __________________________________________________________________________________
MÃE ___________________________________________________________________________________
EMPRESA ONDE TRABALHA ____________________________________________________________________
ENDEREÇO COMERCIAL _________________________________________TELEFONE COMERCIAL _______________
ENDEREÇO PARA COBRANÇA ____________________________________________CEP _____________________
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA ____________________________________ __CEP _____________________
EMAIL _______________________________________________ TEL CELULAR __________________________

REFERÊNCIAS PESSOAIS E RESPECTIVOS TELEFONES
______________________________
______________________
______________________________
______________________
______________________________
______________________

DOCUMENTOS CONFERIDOS – PROPOSTA APROVADA
PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
____________________

____________________

Documentos conferidos – expeça-se carteira social e registre-se.
Belo Horizonte, ___ de ________________ de ________
___________________________________
Presidente ou Delegado Formal

SECRETARIA – DOCUMENTOS CONFERIDOS
Nome _________________________
Visto _________________________
Data ____/_____/____

Belo Horizonte, ___ de ________________ de ________
CANDIDATO ____________________________________
ABONADOR _____________________________________
ABONADOR______________________________________

