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SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO E INATIVAÇÃO 
 

Bragança Paulista, _________de _________________________de _______ 

 

Ilmo. Sr. 

Diretor do Clube de Campo de Bragança 

Nesta 

 

Prezado Senhor,  

 

Venho, pela presente, solicitar a V. Sa., em conformidade com o artigo 90 do Estatuto Social, a 

isenção da cobrança da taxa de manutenção pelo prazo de (         ) _______________________________/ 

ou período indeterminado, a partir da data de ______/______/______ conforme abaixo: 

 

(     )  conforme artigo 90-  § 3º documento anexo (estudante ou bolsista). 

(     )  artigo 90- § 1º e seguintes: I, II, III do Estatuto Social (maior de 70 anos). 

 

Declaro estar ciente de que a aprovação desta solicitação tornará meu título inativo ou isento 

conforme artigo assinalado. 

                                                                                             Atenciosamente, 

_________________________________ 

Sócio Patrimonial nº________________ 

Observações: 

a) Estudante ou bolsista: Anexar documento comprobatório da origem do novo pedido e 

comprovante de endereço da nova cidade, ambos os comprovantes devem ser nominais ao sócio 

titular; 

b) Continuidade inativação: Apresentar cópia atualizada dos comprovantes (estudo e endereço) 

junto a este formulário; 

c) O título inativo, uma vez ativado, não poderá retornar à situação anterior conforme artigo 29 do 

estatuto social. O título isento do pagamento da taxa de contribuição por motivo de mudança da 

cidade de residência, impossibilitará o acesso de todos os associados incluídos neste título até que 

ele seja novamente ativado; 

d) Isenção maior de 70 anos: Cópia do RG e CPF do titular, cópia do comprovante de endereço, será 

analisado pela secretaria a pasta para confirmação do tempo de contribuição, o título se familiar 

será necessário a atualização dos documentos dos dependentes para que gozem dos mesmos 

direitos; 

e) Após apreciação da diretoria o retorno será informado ao solicitante. 

 

 

Documentação em ordem.                              Deferido (   )               Indeferido (   )  

                                                                                                                              Anote-se. 

 

_______________________                                                                            _____________________________ 

Funcionário da Secretaria            Diretor Secretário 


