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CAPITULO I 

DA DENOMINA(;AO, SEDE, DuRA(;AO E OBJETIVOS 

ART. 1 0  - A Associaçâo de Recuperaçao Fiorestat do Media Paranapanema e uma 
pessoa juridica, entidade civil, sem fins lucrativos, qua so regerã por este estatuto a pefas 
disposiçOes legais aplicãveis. 

PAR.AGRAFO ONICO - A Associaçäo do Recuperaço Florestal do Medic Paranapanema 
adotarä a sigla FLORA VALE. 

ART. 2° - A FLORA VALE sera sediada na Cabeceira cia Agua do Cervo, s/n 0, Bairro Ag.ua 
do Cervo no Municipio de P.ssis, estado do São Paulo, CEP: 19800-000 a corn jurisdiçao no 
territônio do Estado do São Paulo. 

ART. 30 - No desenvoivimento de suns atividades a FLORA VALE observarã os principios 
da tegalidade, impessoalidade, publicidade, econornicidade a eficiência e nat fara quaiquer 
distinção de raga, cot, gênero ou religiao em reiaçao as pessoas qua poderão trabaihar au 
participar de seus Projetos; 

ART. 41  - 0 prazo do duraçao da FLORA VALE é por tempo indeterminado a o exerciclo 
coincidini corn a ano civil. 	 MCROFiLMADO SOB 

ART. 5° - São objetivas da Associagão: 

a) educaçao ambiental corn entase na criança a adolescente; 
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b) executar a reposiçao florestal de seus associados, conforms dispositivos legais vigentes, 
quo so constifuirem em consumidores de produtos florestais; 

c) defesa, preservaço e conservagao do meio ambiente a promoção do desenvolvirnento 
susteiitãvel; 

d) contribuir para o desenvolvimento do atividades que visem a .recuperação ou preservaço 
de recursos florestais regionais; 

e) executar o Projeto "Broto Verde" a outros voltados a crianças e adolescentes cia ambos 
os sexos, em consonância cam as objetivos, tinaEidades cia FLORA VALE a legislação 
pertinentes, junto as comuñidades interessadas mediante convênio. 

0 desenvolver tecna}ogias a pesquisas relacionadas a coleta, beneficiamento, germinaçâo a 
armazenamento do sementes florestais a agricolas; 

g) desenvolver tecnologias a pesquisas, relacionadas a produção de mudas de espécies 
florestais nativas a exóticas e espécies agnicolas; 



ART. 60  - Pam a consecuçao do seus objetive a, a FLORA VALE podera a seu cnt6rio1 

a) adquirir, construir, ou alugar imOveis necessãrios as suas instalaç.Oes administrativas, 
tecrologicas, do armazenagem e outras; 

b) prornover programas do reflorestarnento junta a proprietã.rios rurais, fornecendo 
assisténcia técnica e mudas de espécies florestais; 

c) prornover a transporte e armazenagern de matérias-primas e insumos destnados sos 
programas florestais, assim come de produtos florestais destinados ac consumo de seus 
associados; 

d) firmar convénios, contratos, termos do parceria, termos do cooperaçâo e articular-se pela 
forma conveniente, corn órgãos Cu entidades pUbilcas e privadas, ernpresas nacionais a 
internacionais; 

e) firmar parcerias corn organizaçOes cia sociedade civil, poder pObtico, cornissOes e 
conseihos municipais, estaduais e federals, assirn coma corrpor carnaras setorlais Cu 

técnicas. 

PARAGRAFO UNICO - A FLORA VALE podera filiar-se a outras entidades congërieres, de 
carAter regional, nacional cu internacional, cern prejuizo do sua indMduaUdade ou 
independéncia nas decisoes. 
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ART. 7° - A FLORA VALE serâ constituida por ncimero ilimitado do A.ssociados, a seu 
quadro possuirá a seguinte c!assiflcaçao: 

a)  
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Associado contribuinte; 
Associado institucional; 
Associado voluntärio; 
Associado berremérito; 
Assbciado patrocinador; 
Associada prbdutor; 
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ART. 50  - E Associaclo contribuinte, pessoa fisica e juridica, que venha a solicitar sua 
adèsàb ao quadra do associados da Flora Vale em urna das rnodalidades abaixo: 

a) Consumidor do matéria prima tlprsta, peoa fisica ou juridica que venha a pagar a 
reposiçao tiorestal anualmente; 
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b) Fornentado do matéria prima florestal, pessoa fisica ou juridica que tenha participado 
do prograrna do fomento florestal da Flora Vale o quo recotha anualmente a 
oontribuição reterente ao valor do 100 (cern) ärvores. 

ART. 90 - E Associado institucional todas as entidades do terceiro setor, cooperativas e 
empresas que venham a formar parcerias cu trabaihos em conjunto, estando isento do 
pagarnento do anuidades. 

ART. 100  - Associado voluntário, pessoa fisica que venha a compor seMços voluntãrios 
para a FLORA VALE, no desenvolvimento de suas atMdades, estando isento do pagamento 
das anuidades. 

ART. 110 - E Associado benemerito, pessoa fisica quo ten ha prestado serviços relevantes a 
FLORA VALE, quer seja por atividade voluntéria, quo per doaçoes e contribuiçoes, estando 
isento do pagamento do anuidades. 

ART. 120  - E Associado patrocinador, pessoa juridica quo patrocine as ativklades da FLORA 
VALE, do forma coristante ou periOdica, que veriha a pagar anuiciades. 

ART. 130  - E Associado produtor, pessoa fisica, que venha a participar dos trabalhos da 
FLORA VALE e auxillar nas atividades de fome to florestal, estando isento do pagamento 
de anuidades. 

ART. 140  - Urn associado, pessoa fisica poderé participar do mais deNMa 
soda da Flora Vale. 
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EM ADMI$$AO, DEMISSAO, ELIMINAQAO E EXCLUSAO 

ART. 150  - Poderâo ingressar na FLORA VALE, Pessoas Fisicas ou Juridicas, 
consumidoras do produtos fiorestais. 

!Th PARAGRAFO 1° - Em carâter excepcional, poderao associar-se Pessoas Fisicas não 
consurnidoras e nao participantes do programs do fomento da Flora Vale, mediante 
deliberação do Conseiho Administrative. 

PARAORAFO 2° - As Pessoas Juridicas associadas serâo represeritadas por seu 
representante legal ou outro representante indicado através do carta dirigida ao Conseiho 
de Adrriinistracão. 

ART. 160  - 0 pedido do admissao deverã ser feito através de carta dirigida ao Conseiho de 
Administraçâo, e so será concedida so o Associacie contribuinte estiver em dia corn o 
pagarnento da reposiçâo florestal. 
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ART. 170 - A elimnaçao sera apcada pelo Conseiho do Adrnin.istraçao ao associado quo 
infringir qualquer disposiçao legal ou estatutária, após o infrator ter side notiticado por 
escrito. 

PARAGRAFO 10 - 0 associado eliminado poderá recorrer da elimihação a Assemblela 
Gerat, sendo que a solicitação deverá ser encaminhada par escrito ao Diretor-Presidente no 
prazo de 30 (trinta) dias do recebiniento da notificaçao do elimnagao. 

PARAGRAFO 20  - 0 recurso terä efeito suspensivo ate a realização da primeira Assembléia 
Coral. 

ART. 180 - A exclusão do associado so dará per matte, falênoia da Pessoa Juridica 
assobiada, pelo näo atendimento dos requisites exigidos para sua admissao ou 
inadimplemento quanta as contribuiçOes devidaa 

MICROHLM.PDO SOB  NO  
DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILJDADES 

6U5 
ART- 190  - São direitos do Associado contribuinte: 
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a) ter reconhecida a reposição florestal junta aos orgãos competentes para fins do 
atendimento 6s exigências legais, proporcionalmente ao consumo a.nual declarado junta a 
FLORA VALE; 

1) votar e ser votado para ruembro do Conseiho do Admiriistraçao; 

c) pleitear cargos eletivos, desde que esteja em pleno gozo dos saus direitos; 

d) participar das reunioes da Assembléla Gerai, discutindo e votando os assuntos quo nela 
se tratarao; 

a) consultar todos os documentos da FLORA VALE, em épocas prOprias; 

fl solicitar a quaiquer tempo esciarecirnentas e intcrmaçOes sabre as atividades da FLORA 
,-. VALE e prapor medidas quo julgue do interesse para o seu aperfeiçoarnento e 

desenvoMmento; 

g) canvocar a Assembléla Geral e fazer-se representar. nos termos e nas condiçOes 
previstas no artigo 26 deste estatuto; 

h) demWr-se cia FLORA VALE quando the convier. 

PARAGRAFO UNICO - 0 associado quo aceilar estabelecer vinculo empregaticio corn a 
FLORA VALE, perderá o direito do votar e ser votado ate que sejam aprovadas as contas 
do exercicia em qua .deixar a emprego. As atividades dos diretores e canseiheiros serão 
inteiramente gratuitas, sando-Ihes vodado a recebimento de qualquer lucro., bonificaçao ou 
vantagens 
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ART. 200 - São deveres do Associado contribuinte: 

a) observar as disposiçOes legais a estatutarias, barn coma as defiberaçOes regularmente 
tornadas pelo Gonselbo de Administração e peia Assemblãia Geral; 

b) .respeitar as compromissos assumidos para corn a FLORA VALE.; 

c) mariter em dia suas contribuiçOes; 

d) contribuir, por todos as meins an sea alcance, para a born name e pam a progresso da 
FLORA VALE. 

ART. 21 1  - Os associados nao responderac, ainda que subsidiariarnente, pelas obrigaçOes 
contraidas pet a FLORA VALE; 

CAPITIJLO in 	 MICROFILMADO SOB r4 

DA RECEITA E PATRIMÔNIO 	 c 605 
- 	 Reqs1ro Ci'i das Fs.jt 

ART. 22° - Constituirao receita e patnmonio da FLORA VALE: 	daComarAWS 

a) Os bens de sua propriedade, identiticados em escritura pUblica, que vier a receber por 
doaço, legados a aquisiçoes, livres a desembaraçadas de onus; 

b) Os auxil.ios, doaçOes ou subvençOes provenientes de quatquer entidade publics cu 
particular, nacional ou estrangeira; 

c) As oontribuiçOes dos associados contribuintes na forma de "valor-ârvore" adotado pela 
Assern.bleia Geral a proporcionalmente ao seu consumo anual de produtos florestais, de 
acordo corn as dispositivos legais; 

d) As recall as provenientes de prestacão de servico; 

e) As contribuicOes de terceiros näo associados denominados optantes, tendo corno valor 
da quota de participaçao a custo árvore oficial. 

f) As contribuiçbes de pessoas fisicas e jurIdicas; 

g) Os produtos de operação de credito internos a externos para financiamento de suas 
atividades; 

h) As rendas em seu favor constituido par terceiros; 

1) 0 usufruto qua The for conferido; 

j) Os rendirnentos de imáveis próprios ou de terceiros; 

k) As receitas de comercializaçao de produtos;  / 4; 



1) Os juros bancários e outras receitas financeiras; 

m) Os rendinientos decorrentes de titulos, açöes ou papéls financeiros S sua propriedade; 

n) As receitas de produçao; 

o) Os direitos autorais; 

p) A captaçào de incentives e renUncia fiscal. 

ART. 230  - Todas as receitas serao destinadas a manutençäo dos objetivos da Flora Vale. 

ART. 24° - A FLORA VALE podera Gorlstituir o Fundo cia Desenvolvimento Florestal, a qua 
serã regido par normas especificas e pelas LegisiayOes pertinente. 

cm 
ART. 25° - Os departamentos e as Ucenciadas poderao realizar confroles independentes da 
sua contabilidade, devendo a mesmo ser conôillado mensifimente, ate a primeira quinze•na 
do més subseqoente corn a contabilidade geral da FLORA VALE. 

PARAGRAFO UNICO - A contribuiçao anual minima par associado será estabelecida pela 
Asserrbiéia Gera, 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAçAO 	 MiCROFILK ADO 

ART. 260 - A FLORA VALE teré a seguinte cornposição administrativa: 	 6605 

A) Assembléla Gera[ 

C) g::: 
deAdmin.istraço
Fiscal 

ART. 279  - A assernble.ia geral poderá ser ordinãria ou extraordinária, sendo a órgão 
supreme S decisao. 

ART. 281  - 0 conselho de adrninistraçao sera conslltuido de no mInimo 03 (tres) membros a 
no maxima 07 (sate), eleitos entre as Associados contribuintes, corn mandato de 04 (quatro) 
anos. 

ART. 290  - 0 conselho fiscal sera composto 5 03 (trés) membros, eleitos entre as 
Associados coritribuintes, corn rnandato de 04 (quatro) anos. 

CAPITULO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL 



MiCROFILMADO SOB N 
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ART. 301  - A AssemNéla Geral dos àssociados e a ôrgão supremo da FLORA VALE e 
dentro dos limttes legais deste estatuto, poderá tomar toda e qualquer decisao de interesse 
pare a sociedade e suas delibera.çOes, vinculam a obrigam a todos, ainda qua ausentes ou 
discordantes através tie voto direjo. 

ART. 31 0  - A assemblela geral ordiriária, ocorrerá sempre na primeira quinzena do més de 
abrH do cada ano. 

ARL320  - Compete a Assemblela Geral Ordinaria, em especial: 

a) aprec.iar e voter o relatório, balanço e contas do Conseiho de Administraçao; 

b) adotar o "valor-arvore" a ser estabelecido come base do contribuição tie seus 
associados; 

c) apreciar e voter Pianos ou programas anuais cii plunianuais a serem executados pela 
FLORA VALE; 

d) conceder titulos honorificos as Pessoas Fisicas ou JurIdicas que por sue contribuiçao a 
FLORA VALE os mereçam. 

ART. 330  - A assembleia geral extraordinária, poderá ocorrer quantas vezes tQrem 
necessárias e sempre que o assunto for de irfieresge da FLORA VALE.. 

ART. 340  - Compete a Assembiêia Geral Extraordinariá, em especial: 

a) deliberar sobre a dissolucao vokmtãnia da- FLORA VALE e neste case, nornear as 
liquidantes e votar as respectivas contas; 

b decidir sobre a mudança do objet ivo e sabre a reforma do estatuto social; 

c) discutir assuntos referentes a hens e patnimontos; 

'' d) discutir a deliberar outros assuntos de interesse dos associadas 

ART. 350  - E de competéncia da Assembleia Gera[, Ordinária e Extraordinaria, a destituiço 
de niembros do Consellio de Administraçao. 

PARAGRAPO ONICO - Ocorrendo destituição, que possa comprometer a regularidade da 
administraço ou flscalizaçao da FLORA VALE, a Assembléia poderñ designer conseiheiros 
administrativos provisónios ate a posse de novos, cuja eleiçao se tará no prazo maxima tie 
30 (trinta) dies obedecendo ao Capitulo V e seus artigos. 

ART. 36°  - 0 quorum pars instaiaçtho tie Assembleia Geral sara de 213 (dots tercos) do 
nQmero tie associados em pleno gaza dos direitos e deveres, em primeira Gonvocaçao, e de 
qualquer nümero, em segunda convocaçao trinta minutos após a primeira, 
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PARAGRAFO 1° - As deliberaçoes serâo tomadas POT maloria simples de votos dos 
associados presentes. 

PARAGRAFO 20 - Cada associado terá direito a. urn so voto, e a votaçao serã pelo voto. 
secreto salvo deliberaço em contrá,lo pefa Assembléla. 

PARAGRAFO 3 0  - As Pessoas Juridicas ass.ociadas deverão ser representadas por seus(s) 
represeritante(s) legal(is) ou por outro representante, desde qua form.almente apresentado 
mediante corresponde.ncia enviada ao Conseiho de. Actministraçño, representaçâo esta, 
vIida para urn periodo S 04 (quatro) anos, renovável por sucessivos periodos se solicitado 
por correspondéncia formal- 

ART. 370 - No Edital de convocação das assembléias deveräo canter: 

a) data da assembléia; 
MICROFILMADO SOB T'F 

" 	
b) horärja S assemblela; 

66g5 
c) local corn endereço completo; 	
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d) pauta cia assernbléia. 

ART. 380 - A Assemblela sera norrnalmente convocada palo Ccnselho de Administraçao, 
atravOs do seu Diretor-Pre&dente, rnas, se ocorrerern motivos graves ou urgentes, poderä 
também ser convocada pela rnaioria dos niembros do Conseiho S Adrnin.istraçao, ou ainda 
115 (urn quinto) dos essociados e piano gaza dos direitos sociais. 

ART. 390  - A Assembléla Gera[ seth convocada corn, a antecedencia minima de 07 (sets) 
dias, mediante aviso enviado aos associados e pub!icaçäo S edith! S convocação em 
Jamal S circulaçao regional- 

ART. 400  - A Mesa da Assemblela será constituida por 02 (dais) presentes, escoihidos na 
ocasiño. 

ART. 41 0  - 0 qua c'correr nas reunibes de Assernbleia, deverá constar em ata, aprovada a 
em lista de presença assinada pelos membros do Conseiho de Administração presentes e 
alMa, por quantos o queirarn fazer. 

ART. 420  - A FLORA VALE adotará prãticas cia qestão administrativa, necessárias e 
suticientes, a coibir a obtençao, de forma individual ou coietiva, de beneficios e vantagens 
pessoais, em decorrencia S participaçâo nos processos decisOrios. 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAçAO 

ART. 430  A Administraçao cia FLORA VALE seth exercida, per urn Conselho de 
Adm in istracäo. 

d. 
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PARAGRAFO UWICO - 0 Gonselho •de Adrninistraço ccntratarà urn Coordenador-
Executivo, para auxi•lia-lo em sues funçOes administrativas, cujas atribuiçOes seräo definidas 
pef a Conseiho de Administraçao 

ARt 440  0 Conselho de Administraçao SeFã constituido por membros efetivos que 
escolheräo entre si, o Diretor-Presidente, o Diretor-Vice-Presidente e o Diretor-Secretário. 

ART. 450  - 0 Coriselho de Administraçao terã o maridato do 04 (quatro) anos, &eitos entre 
associados em pleno gozo do seus direitos soclais, sendo permitida urna reeleiçâo. 

PARAGRAFO 10 - 0 Diretor-Presidente, o Diretor-Vice-Presidente 0 a Diretor-Secretario 
poderâo ser destituidos elou substituidos por outros, dentre as membros do Conseiho de 
Admin.istraçao, a qua!quer hora em reuniâo do Conseiho de Administraçao. 

PARAGRAFO 21  - Was impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, ou vagando, a 
qualquer tempo, algum cargo do Conseiho de Administraçäo, as membros restantes 

• 	deverao convocar a Assembleia Geml para o devido preenchimerito. 

PARAGRAFO 3D_0  Conselho de Administraçao deverá ser composto no minima do 2/3 do 
proprietàrios de fonte de consumo do matéria 	prima forestal ou par zeus legais 
representantes. 

ARt 460  - Compete ao Conseiho do Administraçao, em especial: 

a) estabelecer normas, oriental e controlar todas as atividades e serviços da FLORA VALE; 

b) analisar e aprovar as pianos de atMdades e respectivos orçamentos, bern coma 
quaisquer programas pró.prios do investimentos; 

c) comun.icar a Assembléla Geral o valor do contri•buiçäo correspondente a reposiçâo de 
uma arvore (valor-ãrvore), estabe!ecida polo conseiho de administraçao da FLORA VALE, 
tendo coma teto maxima a valor referenda do estado assirn coma os critérios para 
parcelame:nto e reajuste, fixar taxas destinadas a cobrir d.espesas operacionais e outras; 

ci) contrair obrigaçOes, transigir, .adquirir, alienar ou onerar hens móveis, ceder direitos e 
constituirrnandatários; 

e) adquirir, alienar ou onerar bens imOveis, corn expressa autorização do Assembl(-ia Coral; 

1) de!iberar sabre a admissào, demissao, eliminaçao au exclusao de associados; 

g) indicar banco cu bancos nos quais deverão ser feitos depósitos do numerário disponivel 
e fixer a lirnite máximo que poderá ser mantido em caixa; 

Ii) zelar pefo cumprirnento des clisposiçOes legais e estatutárias e pelas deliberaçOes 
tomadac pala Assembléia Coral; 

i)deliberarsobre a convocaçäo da Assembléia GeraL 

MIGRQHL ADO SOB N° 
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j) apresentar a Assembleia Gera! Ordinária a reatOrio e as contas de sua gestão; 

I) nomear, respansãveis pelos departamentos que forern criados; 

m) apresentar a Assemblela Gera[ Ordinára, Piano Anual de Atividades. 

n) assinar cheques e demais dacumentos financeiros. 

ART. 471  - 0 Conseiho de Administraçao reunlr-se-á ordinariamente uma vez a cada 
trn1estre a, extraordinariamente, sempre que for convacada pdo respectivo Presidente, ou 
par qualquer outro de seus membros. 

PARAGRAFO 1 0  - 0 Conselho de Administraçäo considerar-se-á reunido corn a 
participaçao dos 03 (tres) dos seus membros titulares, sendo as decisOes tomadas par 
maloria simples de veto. 

PARAGRAFO 20 - Será Iavrada ata de cada reuniäo, no quaf serão indicados Os nomes des 
qua comparecerem e as resoiuçOes tornadas. A eta sari assinada por todos os presentes. 

ART. 480  - Compete ao Diretor-Presidente: 

a) supervisionar as atividades da FLORA VALE, atraves de cantatas assiduos corn os 
restantes rnembros do Conseiho de Administracao e corn a Coordenador-Executivo; 

b} autorizar os pagarnentos, assinando cheques e demais documentos financeiros; 

c) convocar a presidir as reuniOes do Conseiho de Administraçao; 	M!CRORLMADO SOB N° 

d) apresentar a Assembieia Gerat o relatOrio e os baanços anuals; 	 ' 6605 

a) representar a FLORA VALE, alive e passivamente, judicial a extra judic:ialmeTAe -,,ar -,a-e,lss3iqp  

0 verificar a sftuaçâo financeira da FLORA VALE, proviUencancJo informaçOes aes dernais 
cm membros do Conseiho de Administraçao quando solicitado; 

g) zelar polo reconhecimento des obrigac(5es fiscais., tributárias, previdenciárias, e outras 
devidas ou de responsabilidade da FLORA VALE: 

h) a Diretor-Presidente, através de procuragoes podera transterir sues atribuiçOes ao 
Coordenador-Executivo mediante aprovação do Conseiho. 

ART. 49° - Compete ao Diretor-Vice-Presidente: 

a) assumir e exercer as funçOes S Diretor-Presidente, no caso de auséncia, vacäncia ou 
impedimentos. 

ART. 50 - Compete an Diretor-Secretário: 
t 
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a) Iavrar cu mandar Iavrar as atas das reuniOes do Ccinseiho do Adrninistraço e cia 
Assembléja Gera[, tendo sob sua responsabilidade as respect ivos ]ivros; 

b) elaborar ou mandar elaborar a correspondertcia, relatOrios e outros documentos 
anã}ogos; 

c) zelar para que a contabilidade da FLORA VALE seja mantida em ordern e em dia; 

d) verificar e visar as documentos do receita e despesa. 

ART. 51 0  - 0 regimento interno sera constituido corn base neste estatuto par normas 
estabelecidas palo Conseiho de Administraçao, baixadas sob a forma de resoluçao. 

ART. 5211  - Para rnovimentação bancária, celebrapao do contratos de quaiquer natureza, 
cedância do direitos e constituiçao de mandatários, será sempre necessaria 02 (duas) 
assinaturas, qua podern sec de 02 (dois) conselheiros,OU,do Presidente juntamente corn o 

' 	Coordenador Executivo, OU ainda, do Presidente corn urn ou thais conselbeiros. 

DO CONSELHO FISCAL 

ART. 530 - Q Conseiho Fiscal compor-se-à de 02 (dois) rnembros e urn suplente. 

ART. 541  - Compete no C.onselho Fiscal ernitir parecer sabre as demonstraçôes contábeis e 
financeiras cia FLORA VALE, barn coma sabre o RelatOrlo Anual cia Diretoria e sabre as 
previsOes orçamentárias constantes dos Pianos cia açao pam as exercicios subsequentes. 

ART. 551  - A quaiquer tempo a sam prévio aviso, qualquer urn dos membros do Conseiho 
Fiscal tera acesso aos arquivos cia FLORA VALE, podendo exigir todos as documentos que 
juigar necessários ao exercicio• da rigorosa função fiscalizadora. 

ART. 560  - 0 conselho fiscal, poderá contratar serviços de terceiros pam a realizaçao do 
auditorias e a fornecirnenta do re}atOrios do avaliação dos prograrnas e prajetos. 

ART. 57° - Compete no Conseiho Fiscal a denUncia a Assemblela Gem! do qualquer 
irregularidade apurada na .gestâo cia FLORA VALE notadamente a qua envolver 
movimentação cia recursos financeiros. 

MICROALMADO SOB N° 

CAPITULO VI 	

6 605 
DO PROCESSO ELETIVO 

ART. 580 - No minima dais terços dos cargos eletivos para conseiho de adrninistraçao são 
exciusivos dos associados contribuintes, qua estejam em piano gozo dos seus direitos. 

ART. 590  - A eleiçao ocorrerá em Assernbleia Geral extraordinária ordinária cia seguinte 
forma: 7Th 
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a) serão indicados this membros entre as presentes para a conducâo cia assemblela do 
eleiçäo que nâo sejam candidatos; 

b) urn dos membros sera a presidente da mesa e outro a secretário; 

c) pare cada chapa candidata, será destinado urn periado pare apresentaçäo da aua 
plataforma do trabaiho; 

ci) a votação sera secrete, aberta para todos as associados em pleno gaza de seus dureitos; 

a) as votos serâo depositados em uma urna lacrada, exposta na mesa do presidente; 

f). encerrada a votação, será realizada a escrutinia e a contageni dos votos; 

g) apOs contapem será proclamada a chapa eleita. 

' 	ART. er - As chapas candidates, deverao inscrever sue chapa complete, corn seus 
respectivos names, em duas vies, pro: tocoladas junta a secretaria cia FLORA VALE, corn 
antecedência minima do 03 (trés) dies corridos da assembléia de eiei•çao. 

ART. 61 0  - Para impugnacão da chapa, a mesmo deverá ser realizado par escrito, ate 02 
(dais) dies corridos, apos a assernbloia a deverá ser proto.colado junto secretaria da 
FLORA VALE, 

ART. 620  - A soiicitação da impugnaçäo sera realizada pelo conselho fiscal ou comissao 
especi.almente constituida para tat finandade. 

PARAGRAFO UN!CO - A comissäo teré a prazo maxima de 10 (dez) dies corridos para 
fornecer a parecer sabre a soiicitaçâo da impugnaçao. 

ART. 630 - Ocorrendo a impugnação, sere prorrogado automaticamente a mandato cia 
gestäo em exercicic, ate a nova assembléra do eteiçào. 

7Th ART, 84° - Nao havendp impugnaçao, a posse da chapa elefta, ocorrerA, após 15 (quinze) 
dies corridos a data da assembléja do eieiçao. 

ART. 661  - Os membros cia chapa eleita, deverao apresentar ate a data da posse, as cópias 
dos seguintes documentos, 

a) RG - Identidade; 
	 MtCROHLMADO SOB N° 

b) CPF; 
	 6 60 5 

c) Compravante do residencia; 

ci) comprovante de reposiço florestal no caso do pertencer sos 2/3. 
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PARAGRAFO Owico - Caso urn dos eleitos deixar de apresentar a documentaçao no 
prazo estabelecido, toda a chapa sera elirninada, sendo convocada nova eleiçao. 

CAPITULO VII 

DA CONTABILIDADE 

ART, 660  - A contabifldade da FLORA VALE obedecerã as disposicOes legais vigentes, e 
tanto ela como os demais registros obrigatórios, deverao ser mantidos em perteita ordem e 
em dia. 

PARAGRAFO UWICO -. As contas, sempre serão apuradas segundo a natureza dat 
operaçOes e serviços e o balariço gera] sera levantado a 31 de Dezembro de cada ano. 

ART. 670 - A prestação de contas da FLORA VALE observará: 

1- os principios fundamentais de contabiliciade e as Normas Brasiteiras de Contabilidade; 

II- a publicklade, por quaiquer melo eficaz, no encerra.mento do exercido fiscal, ao •relatório 
do atividades a das demonstraçOes financeiras da entidade, inciuindo as certidoes negativas 
de débitos junto so [NSS e ac ,  FGTS. 

CAPIT(JLO VIII 

*7A]jj•] U1J 

ART. 68° - A FLORA VALE será dissoivida, por vontade manhtestada em Assembléia Geral 
Extraordiriãha, expressamente convocada por efeito, corn a presença de metade mais urn 
do seas socios. 

ART. 691  A dissolução da FLORA VALE so se efetivarà apOs o atandirnento das 
obrigagOes assurnidas corn a captaçao de recursos par-a fins de reposição tiorestal, de 
acordo corn a Legisação pertinente a cm correlato ao assunto. 

ART. 700  Em caso de dissotuçao, depois de liquidados Os compromissos assumidos, a 
par-fe remanescente do patrirnOnio riäo poderã ser distribuida entre os associados, sendo 
doada preferencialmente a instituição congOnere, legalmente constituida. em atMdade, corn 
sede preponderante no Estado de São Paulo. 

PARAGRAFO UNICo - Não havendo sociedade qualificada nos termos deste artigo, o 
remanescente sera destinado a qualquer outra instituiçao corn finalidade compativel a esta, 
com a aprovaço da Assemblêia de ciissoluçao. 

CAPITULO IX 	 M!CROFILMDO SOB N-° 

DAS DISPOSI96ES GERAIS 
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ART. .71 1  - E vedada a remuneração dos cargos do Conseiho de .Administraçao, 
bonificacOes ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma 
cm pretexto. 

ART. 72° - A FLORA VALE nâo distribuiré, entre os seus sOcios ou associados, 
conseTheiros, duretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, 
brutes ou lIquidos, divideridos, bonificaçOes, participacOes ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercicio do suas atividades, e quo os aplica integralmente na 
consecução do respectivo objeto social. 

ART. 730  - Este Estatuto poderé ser reformado, no todo ou em parte medians deliberaçao 
tomada em Assembléla Geral Extraordinária, convocada especiatrnente para este Tim, 
corn a presença de pete menus 113 (urn terco) de SBUS associados em primeira chaniada e 
quaiquer nUmero do Associados em segunda cthamada, nìeia hora apOs a prirneira. 

ART. 740 - Os cases omissos serão resoMdos pela Assemblela Coral, ouvidas as entidades 
7Th 	

cm ôrgäos competentes, ou do acordo corn a lei, quando a capacidade do seus ôrgaos 
socials for insuficiente para tanto. 

Declare, a born da verdade e para us devidos fins! quo U presente documento, impresso no 
verso do 14 (quatorze) fdhas do papal constitul em seu inteiro tour o estatuto cia Associaçao 
de Recuperaçau Florestal do Médlo Paranapanema - FLORA. VALE. 

Diretor 
FRANC 

MCROFlLMADo SOB 

CARDOSO DE ALMEIDA 
DAB/SR 253.f 
CPF: 215.737 



—,"k- 	 ASSOCIAI;AO DE RECUFF-RAqAO 

FLORA VALE 

ALTERAcOES, INCLUSOES E EXCLUSOES NO ESTATUTO SOCIAL DA FLORA VALE 

ALTERAçAO: 	 MICROALMADO SOB No 

EROS 
ART, 5° 
Atual 	

ReisroCñ s?esso3s .LCMdICa$ 

Ca UflrTiUtCa Ce 

f) desenvolver tecnobgias e pesquisas relacionadas a coleta. beneficiamento. 
germinaçäo e armazenamento de sementes florestais; 

g) desenvolver tecnologias e pesquisas, relacionadas â produçäo S mudas S espécies 
florestais. nativas e exOticas; 

Nova redaçao 

desenvolver tecnologias e .pesquisas relacionadas a coleta, beneficiamento, 
gerrninaçäo e armazenarnento de sementes florestais e agri colas; 

g) desenvolver teonologias e pesquisas, relacionadas a produçao de mudas S espécies 
florestais riativas e exOticas e espécies agricolas; 

Justificativa. 

o objetivo dessa alteracao e a adequaçäo estatutária devido as novas dernaridas S 
rnudas e sementes S espécies agrfcolas. 

ART. 50  

Atual 

ART. 81  - E Associado Gontribuinte, pessoa fisica e juridica, que venha a soilcitar sua 
adesao e que venha a pagar a reposiçâo florestal anualmente. 

Nova redação 

ART. 50 - E Aociado contribuinte, pessoa fisica e juridFa, quo .ha a solicitar sua /7 
adesao so quadro S associados dà Flora Vale em uma 5$ modatthcles abaixo: 

AssoriAçAo DE ECuPERAçAo FLORESTAL DO MEDJO PARANAPA- F[DRA VALE 
Ague do Cervo Cx. P 110-19807-130- Asds&P - -iel / Fax.: (18) 3324-7003 	 - 

vww.fi&ottcom0' - purvCkEterno,om.b 
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AsS0CIAçA0 DE RECUPERAçAO =Ab 	FLORESTAL DO MEDIC PARANAPANEMA 

FLORA VALE 

a) Consumidor do matéria prima florestal, pessoa fisica ou juridica que venha a 
pagar a reposção forestal anualmente; 

b) Fomeniado de matéria prima florestal, pessoa fisica ou juridica que tenha 
participado do programa do fomento forestal da flora Vale e que recolha 
anualmente a contribuiço referente ao valor de 100 (cern) árvores. 

J ustificativa 

Essa mudança visa prestigiar todos os fornentados ca Flora Vale e quo venham a ter 
interesseem fazer parte do Conselho. 

MICROALMADO SOB N° 

ART. 16° 

Atual 

$6 B 5 
Reg,gj.3 Ovn das Pesso 

Ca Carna- dBA3s:rsp 

PARA@RA.FO  1° Em carãter excepcional, poderao associar-se Pessoas Fisicas näo 
consurnido.ras de produtos florestais, mediante deliberacao do Conseiho .Administrath,o. 

Nova Redaçao 

PARAGRAFO 1 1  - Em caráter excepciona[, poderao associar-se Pessoas Fisicas nao 
consurnidoras 0 näo participantes do programa de fornento da Flora Vale, mediante 
deiiberaçao do Conseiho Administrativo. 

Justificaliva: 

Essa mudariça se faz necessária para que os artigos 15 e 8 fiquern em sintonia. 

ART. ego 

Atual 

ART. 690  - A cflssol.ução cia FLORA VALE so se efetivara após a atendirnento das 
ohrigaçOes assumidas corn a captaçao de recursos para fins,drrepo$ao florestal, do 
acordo corn a resoluçao conjunta SMNIBAMA - SP N4f93 ey,Øemais  Legislaçao 
pertinente e ou carrelato ao assunto. / A 

- 

AssooAçAo DE REcUPERAçA0 FLORESTAL DO MEDIO PARANAPANEMA- FLORA VALE 	/ 
Aguada Cervo-'x. P 11O-192fl7-13O-AsiilSP-Te /Fx: (1.)  924-700 
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FLORA iic. !L!UkV:i; 

dl,Mbk 

Nova redaçao 

ART. 690  - A dissolugao da FLORA VALE so se efetivará após a atendirnento das 
obrigagoes assumidas corn a captação de recursos para fins de reposiçäo florestal, de 
acordo corn. a Legislaçao pertinente e cu correlato ao assunto. 

Justificativa. 

Essa rnudança tern o objetivo de contemplar toda a Legislaçao pertinente e au correlato 
ao assunto bern coma atuatizaçOes posterio.res, sem a necessidade de mudar a Estatuto: 

MICROALMADO SOB N° 

Assis, 15 de Abril de 2014 
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a5 eBss .trgilo 

Presidente ciS Flora Vale 
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AS500AcAO DE RECUPERAcA0 FLORESTAL DO MEMO PARAr4APANEMA - TLORA VALE 

Aua do Cervo—Cx. P 110-19807-133 - Asss/SP —TeL' Fax.: (13) 3324-7003 

p: 


