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ESTATUTO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS APASEM
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO, DISSOLUÇÃO E
FINALIDADE.
Art. 1º - A Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas, também
designada pela sigla APASEM, pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos e
com duração por tempo indeterminado, constituída em 21 de agosto de 1971,
registrada sob o número 57.472, no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Curitiba, Estado do Paraná, passa a reger-se pelo presente Estatuto e pela legislação
vigente aplicável.
Art. 2º - A Associação tem Sede e Foro na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, e
endereço comercial na Rua Visconde do Rio Branco, 304, bairro Mercês, cep 80410000.
Art. 3º - Em caso de dissolução da Associação, o remanescente do seu patrimônio
líquido, depois de deduzidas todas as obrigações legais apuradas em balanço de
encerramento, será destinado a outra entidade de fins não lucrativos indicada em
assembléia geral, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar
em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de
um terço nas convocações seguintes.
Art. 4º - No desenvolvimento de suas atividades, a APASEM observará os princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.
Art. 5º - A Associação tem por finalidade congregar os produtores de Sementes e
Mudas do Estado do Paraná, a fim de promover os seguintes objetivos:

a) Incentivar a produção de sementes e mudas no Estado do Paraná;
b) Auxiliar os associados na expansão do comércio de sementes e mudas no Estado
do Paraná, estimulando a venda para outros Estados, bem como a exportação;

c) Promover

a produção de sementes e mudas de novas cultivares, fomentando o
desenvolvimento, a tecnologia e a pesquisa;

d) Organizar

e manter toda e qualquer prestação de serviços que possa ser útil aos
associados;

e) Orientar

seus associados em todas as fases de produção e comercialização de
sementes e mudas;
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f) Promover

as sementes e mudas paranaenses, divulgar assuntos de interesse dos
Associados, assim como mantê-los informados das atividades da APASEM;

g) Defender os interesses dos associados junto aos Órgãos Oficiais, Sociedades de
Economia Mista e Empresas Públicas ou Privadas, permanecendo ativa e vigilante
a tudo quanto possa concorrer para o desenvolvimento e prosperidade da Classe;

h) Impetrar Mandado de Segurança e/ou Ação Civil Pública, Coletivos ou individuais,
em defesa dos interesses dos associados;

i)

Promover a participação dos associados em encontros, congressos, seminários,
reuniões e debates que visem o interesse da classe;

j) Celebrar contratos ou convênios com Órgãos Públicos ou Privados que visem o
interesse da Classe;

k) Promover

a adoção de regras e normas que visem beneficiar e aperfeiçoar os
métodos de trabalho e produtividade, os processos tecnológicos e a
comercialização de sementes no Estado;

l) Zelar pela ética profissional entre os associados;
m)Registrar marca de sementes desenvolvidas;
n) Prestar serviços de análises de sementes, através dos Laboratórios de análises de
sementes, próprios ou de terceiros.
Art. 6º - A APASEM não distribui entre seus associados, diretores e/ou colaboradores
eventuais, parcelas excedentes de lucros operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo
social.
Art. 7º - Para preencher as finalidades a que se propõe, a Associação, dentro de suas
possibilidades e na medida em que as circunstâncias permitirem, poderá criar qualquer
obra ou atividade que se enquadre em sua finalidade social.
Art. 8º - A APASEM poderá criar e manter Núcleos Regionais, Departamentos,
Escritórios e Assessorias em qualquer parte do Estado, para melhor assistência a seus
associados, os quais terão seus regimentos internos aprovados pelo Conselho Diretor.
CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS
Art. 9º - São Associados os produtores de sementes e mudas do Estado do Paraná,
pessoas físicas ou jurídicas, que subscrevem este estatuto e mais aqueles que
desejarem se associar e tiverem seu pedido aceito.
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Art. 10 - Somente serão examinadas as propostas de admissão dos produtores que já
estiverem registrados e legalmente habilitados pelos Órgãos Oficiais competentes.
§ Único - Também poderão ser examinadas propostas de admissão, de pessoas
físicas e jurídicas que desenvolvam pesquisa em sementes ou mudas no Estado do
Paraná.
Art. 11 – Negado o pedido de admissão pelo Conselho Diretor, caberá recurso à
primeira Assembléia Geral que se realizar.
Art. 12 - A proposta de admissão de um novo associado deverá ser apresentada por
dois outros associados e pelo Diretor Regional, e julgada na primeira reunião do
Conselho Diretor.
§ Único - Considera-se efetivada a admissão após aceita a proposta de admissão e
paga a jóia à Tesouraria.
Art. 13 - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.
Art. 14 - A qualidade de associado é intransferível.
Art. 15 – Os associados poderão retirar-se da Associação mediante notificação por
escrito ao Conselho Diretor.
§ 1º - A data efetiva da exclusão será aquela da concordância por escrito do Conselho
Diretor.
§ 2º - A perda de qualidade de associado não exime a obrigação de pagar as
contribuições em atraso, as quais devem ser liquidadas antes do pedido de demissão,
a fim de que o Conselho Diretor possa apreciá-lo.
§ 3º - Caso não ocorra a liquidação de débitos existentes, o Conselho Diretor definirá
as medidas cabíveis.
Art. 16 - As readmissões serão feitas de acordo com o processo para as admissões,
conforme Artigos 9º, 10 e 11 deste Estatuto.
§ Único - O Associado excluído por falta de pagamento das suas contribuições poderá
voltar ao quadro social, fazendo nova proposta, pagando nova jóia e todas as
contribuições sociais em atraso referentes ao período anterior, acrescidas de juros e
correção monetária.
Art. 17 - Qualquer associado que faltar com seus deveres estatutários, poderá ser
excluído definitivamente pelo Conselho Diretor, com direito a ampla defesa.
§ Único - O associado excluído pode, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de recebimento da notificação de exclusão, interpor recurso, que tem efeito
suspensivo até a primeira Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária.
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Art. 18 - São direitos dos Associados :

a) Tomar parte nas Assembléias Gerais e nelas deliberar;
b) Votar e ser votado para funções administrativas;
c) Nomear representantes para tomar parte nas Assembléias,

deliberar, votar e
assumir cargos nos Órgãos de Administração da Associação. Esta nomeação
deverá ser feita por escrito;

d) Propor a inclusão e exclusão de associados;
e) Convocar Assembléias Gerais Extraordinárias conforme preceitua o Art. 21;
f) Participar das reuniões do Conselho Diretor;
g) Ser indicado para representar a APASEM nos termos do Art. 34 ítem “k”;
h) Propor ao Conselho Diretor ou à Assembléia Geral medidas de interesse mútuo;
i) Solicitar por escrito, a qualquer tempo, informações sobre as atividades da
associação, e, a partir da data de publicação do Edital de Convocação da Assembléia
Geral Ordinária, consultar na Sede da Associação, os livros, relatórios, balanço geral e
contas correspondentes, bem como parecer do Conselho Fiscal e da auditoria contábil
externa.
Art. 19 - São deveres dos Associados :

a) Cumprir fielmente as disposições deste Estatuto e as decisões do Conselho Diretor
e das Assembléias Gerais;

b) Comunicar

por escrito ao Conselho Diretor toda e qualquer irregularidade que
observe dentro da Classe;

c) Não se esquivar às incumbências que lhes forem atribuídas pelo Conselho Diretor,
emprestando-lhe o maior apoio possível;

d) Pagar a jóia e as contribuições regularmente fixadas pela Assembléia Geral;
e) Zelar pelos interesses morais e materiais da Associação.
§ Único - Será suspenso do exercício de seus direitos, pelo prazo que se mantiver em
situação irregular, o associado que estiver atrasado com três ou mais contribuições,
qualquer que seja o critério fixado das contas devidas.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 20 - Os Órgãos de Administração são:
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a) Assembléia Geral;
b) Conselho Diretor;
c) Conselho Fiscal;
d) Conselho de Ética.
Art. 21 - A Assembléia Geral é o Órgão legislativo e deliberativo da Associação,
reunindo-se ordinariamente até o dia 31 de março de cada ano, e extraordinariamente
sempre que se fizer necessário, efetuada a sua convocação pelo Conselho Diretor ou a
requerimento de 20% (vinte por cento) de seus associados, ou do Conselho Fiscal. É
Órgão soberano, podendo decidir sobre os destinos da associação com independência
absoluta, obrigando a todos, ainda que votos vencidos ou ausentes.
Art. 22 - A Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária será convocada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias através de correspondência encaminhada a
cada associado, com Aviso de Recebimento (A.R.) e também pela internet via
correspondência eletrônica (e-mail), devendo constar sempre da convocação:a ordem
do dia, data, local e hora da reunião.
Art. 23 - Compete à Assembléia Geral Ordinária que será realizada até o dia 31 de
março de cada ano:

a) Eleger e empossar o Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho de Ética;
b) Apreciar as contas, as demonstrações financeiras, os balanços contábeis,

o

relatório da auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal;

c) Fixar os valores para jóia e mensalidade do exercício seguinte;
d) Criar ou extinguir Núcleos Regionais;
e) Outros assuntos de interesse social.
Art. 24 - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada sempre que for
necessário, podendo resolver também todos os itens da Ordinária, e:
a) Destituir o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, com voto concordante de dois
terços dos presentes à assembléia convocada para esse fim, não podendo deliberar
em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou com menos de
um terço nas convocações seguintes;
b) Alterar, por proposta do Conselho Diretor ou por 20% dos seus associados, o
Estatuto Social, devendo obrigatoriamente constar na Ordem do dia da convocação,
esta proposição não podendo deliberar em primeira convocação, sem a maioria
absoluta dos associados ou com menos de um terço nas convocações seguintes;
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c) Resolver sobre a aquisição, venda ou alienação de bens imóveis, constando
claramente da ordem do dia esta intenção.
Art. 25 - A Assembléia será presidida pelo Diretor Presidente e secretariada pelo
Diretor Secretário. Para a prestação de contas e eleições, serão eleitos entre os
associados presentes, um Presidente e um Secretário.
Art. 26 - A Assembléia será convocada mediante editais, com antecedência mínima de
15 dias, funcionando em primeira convocação com a metade dos associados e, em
segunda convocação, com um mínimo de 10 associados, 30 (trinta) minutos depois,
deliberando pela maioria simples dos associados presentes.
Art. 27 - Os associados poderão fazer-se representar na Assembléia por uma pessoa
credenciada que não poderá representar mais que um associado, conforme preceitua o
ítem “c” do Art. 18.
Art. 28 - A ata dos trabalhos e resoluções da Assembléia, será lavrada nos finais dos
trabalhos em livro competente, podendo ser assinada por todos ou por uma comissão
de associados especialmente constituída para este fim.
CONSELHO DIRETOR
Art. 29 - O Conselho Diretor é eleito em Assembléia Geral e seu mandato é de 2 (dois)
anos.
§ Único - Haverá em cada Núcleo 1 (um) Diretor Regional. Os Diretores Regionais
serão eleitos pelos associados sediados na respectiva região e homologados pela
Assembléia Geral.
Art. 30 - O conselho Diretor tem a seguinte estrutura: 1 (um) Presidente; 1 (um) VicePresidente; 1 (um) Primeiro Secretário; 1 (um) Segundo Secretário; 1 (um) Primeiro
Tesoureiro; 1 (um) Segundo Tesoureiro; 1 (um) Diretor Representante Titular e 1 (um)
Diretor Representante Suplente da APASEM na C.S.M/PR (Comissão de Sementes e
Mudas do Paraná) e tantos Diretores Regionais quantos forem os Núcleos existentes.
Art. 31 - As reuniões do Conselho Diretor devem ser mensais e são válidas com a
presença de 6 (seis) membros no mínimo, sendo que todos os membros terão direito a
voto, deliberando por maioria simples, cabendo ao Diretor Presidente, ou a quem lhe
fizer a vez além do seu voto, o voto de desempate.
Art. 32 - O Conselheiro Diretor que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis)
alternadas, sem justificativa, perderá o seu mandato, devendo ficar consignado em ata
do Conselho Diretor.
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Art. 33 - Será convocada uma Assembléia Geral Extraordinária, caso vague mais da
metade do Conselho Diretor. Estes Diretores então eleitos, apenas completarão o
mandato dos anteriores.
Art. 34 - Cabe ao Conselho Diretor:

a) Redigir, aprovar ou modificar o Regimento Interno da Associação;
b) Através das normas instituídas por Regimento Interno, o Conselho

Diretor será
assessorado por Diretores Executivos, os quais não podem ser produtores de
sementes ou mudas e nem concorrer a cargos eletivos nas Assembléias Gerais;

c) Resolver sobre despesas e promover a execução orçamentária da associação;
d) Prestar contas à Assembléia Geral Ordinária, com parecer do Conselho Fiscal e do
relatório da Auditoria Externa, incluindo contas e balanços;

e) Relatórios e Programa de trabalho;
f) Tomar decisões na vida administrativa da Associação;
g) Deliberar quanto a admissão, demissão, ou exclusão de associados;
h) Deliberar sobre a Propositura de Mandado de Segurança e/ou Ação

Civil Pública,

Coletivos ou individuais, em defesa dos interesses dos associados;

i) Autorizar

o Presidente e o Secretário a celebrar contratos ou convênios com
entidades congêneres ou privadas, ou Órgãos Oficiais;

j) Convocar Assembléias;
k) Nomear os representantes da APASEM junto aos Órgãos Federais e/ou

Estaduais

de produção, fiscalização e comércio de sementes e mudas;

l) Contrair

empréstimos ou financiamentos para aplicar em empreendimentos que
visem a prestação de serviços a seus associados;

m) Administrar a Associação fazendo cumprireste Estatuto e todas as deliberações da
Assembléia Geral.
DIRETOR PRESIDENTE
Art. 35 - Cabe ao Diretor Presidente:

a) Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
b) Presidir as reuniões do Conselho Diretor;
c) Emitir cheques em conjunto com o Tesoureiro e, ainda, assinar com este, outros
documentos de ordem financeira;
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d) Assinar

com o Secretário, documentos de ordem social ou representativos da
Associação;

e) Dar voto de desempate nas reuniões do Conselho Diretor;
f) Admitir e demitir funcionários;
g) Constituir mandatários, ad-referendum do Conselho diretor.
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
Art. 36 - Cabe ao Diretor Vice-Presidente, substituir o Diretor Presidente em seus
impedimentos ou representá-lo a seu pedido.
DIRETOR 1º SECRETÁRIO
Art. 37 - Cabe ao Diretor 1º Secretário:

a) Redigir

ou mandar redigir as atas de reuniões do Conselho Diretor e das
Assembléias Gerais;

b) Responsabilizar-se pelos arquivos da Associação;
c) Incumbir-se da correspondência da Associação;
d) Dinamizar a seção de divulgação da Associação;
e) Assinar com o Diretor Presidente documentos de

ordem social ou representativos

da Associação;

f) Rubricar livros e outros de importância social.
DIRETOR 2º SECRETÁRIO
Art. 38 - Cabe ao Diretor 2º Secretário, auxiliar o Diretor 1º Secretário em seus
trabalho e substituí-lo em seus impedimentos.
DIRETOR 1º TESOUREIRO
Art. 39 - Cabe ao Diretor 1º Tesoureiro:
a) Cuidar da administração financeira da Associação;

b) Assinar cheques e outros documentos de ordem financeira com o Presidente;
c) Apresentar na Assembléia Geral Ordinária um orçamento para o próximo exercício;
d) Fornecer o Relatório financeiro anual à Assembléia, ou balancetes, quando exigido.
DIRETOR 2º TESOUREIRO
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Art. 40 - Cabe ao Diretor 2º Tesoureiro, auxiliar o Diretor 1º Tesoureiro em seus
trabalhos e substituí-lo em seus impedimentos.
DIRETOR REPRESENTANTE TITULAR DA APASEM NA C.S.M/PR.
Art. 41 - Cabe ao Diretor Representante da APASEM na C.S.M/PR:

a) Representar o pensamento do Conselho Diretor na C.S.M/PR;
b) Colher e transmitir os resultados das reuniões da C.S.M/PR ao Conselho Diretor;
c) Defender dinamicamente os princípios da Associação e os interesses dos
Associados.
DIRETOR REPRESENTANTE SUPLENTE DA APASEM NA C.S.M/PR.
Art. 42 - Cabe ao Diretor Representante Suplente da APASEM na C.S.M/PR, auxiliar o
Diretor Representante Titular e substituí-lo em seus impedimentos.
DIRETOR REGIONAL
Art. 43 - Cabe ao Diretor Regional:

a) Presidir as reuniões do Núcleo Regional;
b) Coordenar todas as atividades do Núcleo;
c) Representar o Núcleo em solenidades, reuniões, conferências e congressos, dentro
de sua área ou nomear substitutos ou comissões para este fim;

d) Cumprir o Regimento Interno, elaborado pelo Conselho Diretor.
CONSELHO FISCAL
Art. 44 - O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros titulares e respectivos
suplentes, eleitos em Assembléia Geral com mandato coincidente com o Conselho
Diretor, sendo obrigatória a renovação de 2/3 de seus membros.
Art. 45 - Cabe ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar

as finanças e o patrimônio da Associação fazendo exame das contas e
emitindo parecer. Compete-lhe ainda, denunciar e dar ou sugerir soluções em
eventuais irregularidades ocorridas na área financeira ou patrimonial da Associação,
podendo para tanto convocar Assembléias Gerais;

b) Reunir-se sempre que necessário e, anualmente para apreciar o Balanço Geral, as
demonstrações financeiras e o relatório da Auditoria Externa, emitindo o seu
parecer;
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c) Examinar

os livros contábeis, contas e documentos necessários ao cumprimento
das suas atribuições, devendo para tanto contratar a assessoria de técnico
especializado e valer-se dos relatórios e informações de serviços de auditoria
externa, correndo todas as despesas por conta da APASEM.
CONSELHO DE ÉTICA

Art. 46 - O Conselho de Ética tem como objetivo analisar, discutir e deliberar questões
relativas à conduta e infringências dos Associados,
às normas de produção de
sementes e conflitos éticos entre as partes envolvidas.

a) Entende-se por Conduta Ética, o comportamento que caracteriza o respeito mútuo,
a defesa dos interesses dos associados e a busca de seu desenvolvimento
econômico;

b) As

análises, discussões e deliberações versarão sobre conflitos, desvios de
condutas, práticas nocivas ao desenvolvimento dos associados e denúncias
fundamentadas;

Art. 47 - O Conselho de Ética será composto por 5 (cinco) membros titulares e 2 (dois)
suplentes.

a) O Diretor Presidente da Associação é membro nato do Conselho de Ética e atuará
como coordenador;

b) Os demais membros, em número de 4 (quatro) titulares e 2 (dois) suplentes serão
escolhidos em eleição, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária em que ocorrer
eleição da Diretoria da Associação;

c) Os membros do Conselho de Ética deverão ter sido membros do Conselho Diretor,
por no mínimo dois mandatos, consecutivos ou não;

d) O mandato do Conselho de Ética coincide com o mandato do Conselho Diretor;
e) Os membros do Conselho de Ética poderão ser reeleitos;
f) Ocorrendo renúncia de até 2 (dois) membros, será convocada uma Assembléia
Geral para preenchimento dos cargos vagos.
Art. 48 - Das reuniões e deliberações:

a) As reuniões serão realizadas sempre que necessário, mediante fatos ou solicitações
que as justifiquem;

b) As convocações para participar de reuniões serão feitas pelo Coordenador ou por 3
(três) membros do Conselho;

c) O

número mínimo de presentes com direito a voto, para a realização de uma
reunião, será de 3 (três) membros eleitos para o Conselho;
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d) As deliberações serão tomadas por maioria simples dos membros em condições de
exercer o voto;

e) Quando

forem tratados assuntos que envolvam interesses do associado com
membro indicado para o Conselho, este não terá direito a voto, sendo substituído
por um suplente;

f) Os

membros poderão solicitar o assessoramento de profissionais para melhor
subsidiar as decisões;

g) As deliberações tomadas pelo Conselho de Ética, serão lavradas em livro próprio;
h) O Conselheiro que faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) alternadas
dentro do exercício e sem justificativa prévia, perderá automaticamente o cargo,
sendo substituído por suplente.
Art. 49 - Das finalidades do Conselho de Ética:

a) Prestar

orientação e esclarecimento aos Associados no que concerne a conduta

ética;

b) Propor

advertência, suspensão e exclusão do Associado infrator, do quadro de
Associados da APASEM;

c) Propor denúncia do

Associado infrator a C.S.M/PR, a SEAB/DEFIS (Secretaria de
Agricultura e do Abastecimento – Departamento de Fiscalização), ao MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), aos agentes financeiros,
especialmente ao Banco do Brasil S/A., outras Associações Estaduais e ABRASEM
(Associação Brasileira de Sementes e Mudas), e outras entidades ou órgãos,
através do Conselho Diretor.

Art. 50 - Dos procedimentos:

a) Todo o processo deverá ter origem em denúncia feita por escrito, acompanhada de
provas e encaminhada ao Conselho Diretor e Conselho de Ética;

b) Poderá

o Conselho de Ética, quando necessário, convocar os envolvidos para
depoimento;

c) Todo denunciado terá direito a defesa;
d) O prazo máximo para o denunciado apresentar sua

defesa é de 30 (trinta) dias a

partir do dia do recebimento da notificação;

e) A

decisão do Conselho de Ética deverá ser cientificada ao denunciado dando os
motivos da acusação, prazo e instâncias de defesa, através do Conselho Diretor;
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f) As

correspondências devem ser enviadas na modalidade que garanta a
comprovação do recebimento;

g) O parecer do Conselho de Ética deverá ser encaminhado ao Conselho Diretor para
a promulgação;

h) O denunciado poderá recorrer das decisões e penalidades em primeira instância ao
Conselho de Ética e em segunda ao Conselho Diretor.
Art. 51 - Das penalidades:

a) Em

função da gravidade da infração o Associado poderá receber a punição de
advertência, suspensão ou exclusão

b) A advertência será feita por escrito de forma reservada ou pública;
c) A suspensão do quadro de Associados poderá ser pelo período de 30, 90 ou 180
(trinta, noventa ou cento e oitenta) dias, podendo as medidas serem tomadas em
seqüência.;

d) A exclusão ocorrerá em casos de extrema gravidade e será de caráter público;
e) Ocorrendo denúncia contra associado, após julgamento, sendo imputada
responsabilidade ao denunciado pelo conselho de Ética, será feita denúncia formal
aos órgãos e entidades relacionadas no item “c” do Artigo 49.
Art. 52 - O Conselho de Ética poderá utilizar-se de toda a estrutura administrativa da
APASEM, bem como das informações mantidas em arquivo.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DAS DESPESAS
Art. 53 - O Patrimônio Social será formado:
a) Pelas mensalidades e jóias, fixadas pela Assembléia;

b) Por donativos, legados ou subvenções;
c) Por receitas eventuais de seus bens ou serviços.
Art. 54 - As despesas serão providas pelo patrimônio social, devendo ser sóbria nunca
se admitindo desperdício e dentro das possibilidades orçamentárias.
CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO DIRETOR
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Art. 55 - O Conselho Diretor será eleito a cada dois anos nas Assembléias Ordinárias
que se realizarão até o dia 31 de março, exercendo seu mandato até o momento da
posse do novo Conselho Diretor.
§ 1º - As chapas deverão ser protocoladas na Sede da Associação, até as 18 (dezoito)
horas do quinto dia útil antes do início da Assembléia, por qualquer associado que
esteja em dia com a Tesouraria, devendo o documento estar assinado pelos membros
componentes.
§ 2º - Só poderão votar e ser votados os associados que estiverem em dia com a
Tesouraria.
§ 3º - As chapas só serão protocoladas se estiverem com todos os cargos preenchidos
e com assinatura dos componentes.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 56 - É vedada a remuneração dos cargos do Conselho Diretor e do Conselho
Fiscal, como bonificações, vantagens a dirigentes, e associados sob qualquer forma ou
pretexto.
Art. 57 - A Associação não pode distribuir dividendos de espécie alguma, nem qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas receitas, e aplicará seus recursos inteiramente
no País, na realização dos objetivos institucionais e transferirá o superávit verificado no
exercício financeiro ao novo Conselho Diretor, que o aplicará tão somente no
cumprimento de suas finalidades sociais.
Art. 58 - O exercício social coincide com o ano civil.
Art. 59 – A nenhum associado, pela demissão, exclusão ou abandono da Associação
será lícito pleitear ou reclamar direitos ou indenizações sob qualquer forma, título ou
pretexto.
Art. 60 - A Associação tem tempo de duração indeterminado e só poderá extinguir-se,
quando não puder mais levar a efeito sua finalidade social e por deliberação de uma
Assembléia Geral Extraordinária, expressamente convocada para esse fim, com
votação favorável à extinção, de no mínimo 2/3 dos associados presentes em primeira
convocação e, no mínimo 30 dias após pela maioria simples de votos dos
representantes ou ainda por decisão judicial.
Art. 61 - Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pelo Conselho Diretor.
§ Único - Da decisão do Conselho Diretor, caberá recurso a Assembléia Geral
Extraordinária convocada dentro de 60 dias, a contar da data de expedição daquela
decisão.
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Art. 62 - O presente Estatuto que reformulou os anteriores aprovados pelas
Assembléias Gerais realizadas em 23 de outubro de 1971, 31 de março de 1979, 20 de
março de 1984, 13 de agosto de 1991, 10 de novembro de 1998 e está retificado pela
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2006 entrará em vigor
na data de seu arquivamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, revogando-se as disposições em contrário.
Curitiba, 08 de agosto de 2006.
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