
 
 
Caros Associados, 
   
Informamos que a Associação SAEMAC (Chácara Três Lagoas) possui um Regulamento Interno, que 
deverá ser rigorosamente cumprido, para que haja conforto a todos OS ASSOCIADOS que venham a fazer 
uso das instalações da referida associação. 
  
O Regulamento está à disposição do ASSOCIADO na página do Saemac, na sede da associação. 
  
Transcrevemos alguns itens a serem observados: 
  
"Título IV - Capítulo Único - Do Quadro Social 
  
Art.15 - Os sócios filiados ao SAEMAC são todos aqueles que, preencheram ficha de filiação, mediante 
pagamento de mensalidade. 
  
Título V - Capítulo Único - Dos direitos e deveres dos sócios 
  
Art. 22 - São direitos dos sócios, quites com a tesouraria da Instituição: 
Participar e freqüentar a sede social. 
           
a) .... 
b) .... 
..... 
i) Levar como convidado visitante apenas duas pessoas por visita, limitado a duas vezes por mês; 
  
Art. 23 - São deveres dos sócios: 
Zelar , cumprir e fazer cumprir o regulamento. 
a) .... 
b) .... 
.... 
k) Responsabilizar-se pelo comportamento e danos, nas dependências da Associação, de seus 
dependentes e convidados. 
.... 
m) Apresentar sua carteira social sempre que for solicitada. 
  
Art. 24 - São direitos dos convidados visitantes: 
  
a) Usufruir das dependências da associação com exceção da piscina; 
..... 
c) Adentrar nas dependências da associação somente acompanhado por sócio. 
d) Adentrar na associação apenas uma vez por mês, que será controlada através de assinatura exarada no 
controle de entrada da associação. 
  
Parágrafo Único: Fica expressamente proibida entrada nas dependências da associação SAEMAC, 
os funcionários da empresa Sanepar que não sejam sócios do SAEMAC. 
  
  
Segue ainda algumas orientações para o uso educado e adequado da piscina: 
  
- Apresentar exames médicos com devida validade;- 
- Apresentar identificação social antes de utilizar a área da piscina; 
- Utilizar a piscina com roupas de banho apropriadas; 
- Antes de entrar na piscina banhar-se no chuveiro da entrada; 
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- Fica expressamente proibida a entrada na área da piscina portando garrafas, copos de vidro entre 
outros objetos; 
- Fica expressamente proibida a entrada dos dependentes que não tiverem a identificação. 
- Fica expressamente proibido Fumar dentro da piscina, pois  poderá trazer desconforto aos outros 
sócios; 
 
OBS.: Os dependentes que não tiverem a identificação, providenciar junto aos representantes sindicais. 
  

Estas regras são necessárias para que haja  o bom convívio entre os associados SAEMAC. 


