
COMO FUNDAR UM CLUBE OU ASSOCIAÇÃO DE XADREZ PASSOS 

INICIAIS 

1 - Você deve conversar com os enxadristas e demais pessoas interessadas da sua cidade ou região 
para conseguir um grupo de apoio que possa levar adiante a idéia; 

 
2 -  Converse com o pessoal da área de esportes da Prefeitura de sua cidade para ver que tipo de 
apoio de infra-estrutura pode ser obtido (local para o funcionamento, material de xadrez, móveis, etc.) 

 
3 - Veja também com empresas e outras entidades públicas ou privadas  a possibilidade de um 
patrocínio para a compra de material e despesas de instalação / funcionamento. 

 
4 - Entre em contato com a FMTX no  caso  de  necessitar  de  orientações adicionais ou sugestões. 

 
FUNDAÇÃO 

 
Garantida a viabilidade para a formação do Clube, siga estes passos 

 
1 - Reúna o pessoal em uma Assembleia de Fundação e elaborem uma ATA de fundação (uma 
boa ocasião para isso é aproveitar um torneio de xadrez, ou uma festa, onde todos os interessados 
tenham sido convidados) 

 
1.1 A ATA pode ser lavrada em livro próprio para atas (adquirido em qualquer papelaria) ou 



elaborada em microcomputador (prefira o microcomputador que é mais prático, neste caso faça 
em 2 vias). 

1.2 Deve-se elaborar uma lista de presença, com o nome e assinatura de todos os participantes 
(que serão os sócios fundadores). 

1.3 Escolham um nome para o Clube (o mais comum é utilizar Clube ou Associação de Xadrez + 
nome da cidade, caso não haja outro já existente – Se estiver em dúvida faça uma busca no 
cartório da sua cidade para verificar se há algum registro anterior com o mesmo nome) 

 
2 – Elabora-se um projeto de estatuto, promove a sua discussão e aprova na mesma ATA se for 
possível (é bom contar com a colaboração de um advogado para isso); 

 
Obs: Também o estatuto pode ser transcrito em livro ou em microcomputador (prefira o microcomputador 
e faça em duas vias) 
 

3 – Faz-se a relação dos sócios indicando o NOME, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, LOCAL, ONDE 
RESIDE, CITAÇÃO DE MAIOR DE 18 ANOS, RG E CPF. 

 
4 - Faz a relação da 1ª Diretoria do Clube da mesma forma e por função, caso já não constem esses 
dados na própria ata (veja modelo de ata adiante); 

 
OBS: Na medida do possível todos devem assinar o livro ata ou lista de presença e serem 
identificados no mesmo dia da reunião se não você vai ter muito trabalho para coletar as informações 
e assinaturas depois. 

 
IMPORTANTE: OS MEMBROS DA DIRETORIA DEVEM SER MAIORES DE 18 ANOS OU 



EMANCIPADOS 

 
5 - Para registrar o Estatuto, o presidente e um advogado deverão dar seu visto em todas as folhas 
e assinar a última. 

 
6 – Faz-se um requerimento ao oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas de sua cidade 
(cidades maiores podem possuir mais de um cartório desses), com firma reconhecida, pedindo o registro 
do estatuto da entidade e indicando o endereço do presidente. O requerimento deve ser assinado pelo 
Presidente, com firma reconhecida. (verificar a forma adotada pelo cartório local) 

 
OBS: Todos os documentos devem ser feitos em duas vias. O Cartório vai analisar e se estiver correto 
registra a associação ou clube; 

 
7 – Após o registro no cartório, deve-se providenciar a regularização em outros órgãos públicos, como 
p.ex. o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do  Ministério  da Fazenda (esta parte pode ser feita por 
um contador) 


