
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
                                 GRÊMIO RECREATIVO DROGARIA SÃO PAULO – “GRDSP” 
  

      Av. da Liberdade, 834 – 6º Andar – Liberdade – São Paulo – SP 

            CEP 01502-001 – Tel.: 3207-1661 – Fax: 3399-4001 

 

PROPOSTA DE ADMISSÃO                                                                   Nº__________________ 
 

O abaixo assinado, com fundamento nas Leis Vigentes e nos Estatutos Sociais, vem muito 
respeitosamente solicitar a inclusão de seu nome no quadro de associados desta Entidade, 
instruindo a proposta com os elementos exigidos pelo Art. 7º § único do Estatuto do Grêmio 
Recreativo Drogaria São Paulo – “GRDSP”. 
 
Declaro que tomei conhecimento dos direitos e deveres dos sócios regidos pelos Arts. 8º e 9º do 
Estatuto, concordando em todos os termos. Autorizo os descontos das mensalidades sociais em 
folha de pagamento, conforme determina o Art. 6º, §§ do Estatuto. 
 
                                  ___________________de___________________de 20__ 
 
           _____________________________ 

Assinatura 

  
Informações prestadas pelo signatário desta proposta 

 
Filial:______________________________nº________ 

Nome (Completo) ______________________________________________________________ 

Filiação: Pai___________________________________________________________________ 

Mãe____________________________________________________________________ 

Natural de: ___________________________________ Estado:__________________________ 

Estado Civil:______________________________Nacionalidade:_________________________ 

Nascido  dia ___ / ___ / ___ Portador da CTPS nº________________série:_______________ 

RG Nº _____________________CPF Nº____________________   Email__________________ 

Endereço:__________________________________________Fone:_____________________ 

Bairro: ________________________Cidade:________________________Cep:_____________ 

Cargo ou função na firma:______________________________Admissão:_________________                                                                                                                                                  

__________________________________________ 

                                                                                                     Presidente 

OBS.: - Anexar a proposta 01 (uma) fotografia 3X4        

- Anexar autorização do pai ou responsável se o candidato for de menos de 18 anos. 

- Anexar xerox do RG.      RH__________               GRDSP___________ 



 

 

DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS – GRÊMIO RECREATIVO DROGARIA SÃO PAULO – “GRDSP” 

CAPÍTULO III 
 DOS SÓCIOS 

 

(A rt. 6º)  Poderão ser sócios do “GRDSP” todos os funcionários da Drogaria São Paulo em pleno gozo de seus 

direitos, sem distinção de cor, nacionalidade, crença da política ou religioso. 

 
Parágrafo Primeiro:   Os sócios contribuirão com o valor fixo R$ 11,35 reajustável a cada 01 ano. 

Parágrafo Segundo:  O valor será reajustado, automaticamente, na periodicidade mínima determinada 

pela legislação vigente e leis posteriores, calculados pelo INPC conforme MP – 
1106 de 29/08/95, medida esta complementar lei 9.069 de 29/06/95, ficando eleito 
supletivamente o IGP-M da FGV ou na falta, por qualquer índice de preços que 
reflita a variação dos preços, no período do reajuste, ficando claro, em caso de 
extinção, das medidas provisórias restritivas, que as mensalidades serão corrigidas 
trimestralmente.  

 
(Art.7º) O quadro social será constituído de sócios das seguintes categorias. 

 
Fundadores:   Todos aqueles que assinarem a lista de adesão na época de sua constituição; 
 
Beneméritos:  Todos aqueles que houverem prestado ao “GRDSP” serviços de alta relevância, a critério 

do Conselho Deliberativo; 
Honorários:  Todos aqueles estranhos ao quadro associativo que houverem prestado serviços relevantes 

à Empresa a critério do Conselho Deliberativo; 

 
Contribuintes:  Todos aqueles que participarem do quadro associativo.  

 
Colaboradores:  Aos ex-funcionários que requereram sua aposentadoria quando em atividade na Drogaria 

São Paulo, tendo prestado serviços à empresa pelo período mínimo de vinte anos.  

 
Parágrafo Único:  Para ser admitido na categoria de sócio-contribuintes, deve o candidato satisfazer as 

seguintes condições: 

 
a)anexar a proposta, fotografia e indicar o nome, idade, nacionalidade, profissão e residência; 
b)anexar autorização do pai ou responsável, se o candidato for menor de 18 (dezoito) anos; 

 
(Art. 8º)                           São direitos dos sócios: 

 
a)freqüentar as dependências da associação e tomar parte nas reuniões sociais e desportivas; 
b)comparecer as Assembléias Gerais, se maior de 18 (dezoito) anos; 
c)votar e ser votado; 
d)apresentar ao Conselho Administrativo, sugestões, através de representações por escrito; 
e)recorrer, dentro de 30 (trinta) dias ao Conselho Deliberativo das penas impostas ou atos do Conselho 
Administrativo. 

 
(Art. 9º)                           São deveres dos sócios: 

 
a)respeitar o estatuto; 
b)apresentar, quando for solicitada, a carteira social; 
c)comunicar sua mudança de residência e estado civil; 
d)participar, com empenho; das atividades do “GRDSP” para melhor desenvolvimento de suas atividades; 

e)não competir em provas oficiais ou amistosas, por outra, associação em torneio onde o “GRDSP” estiver participando. 


