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Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina

Fundado em 29 de abril de 1983, em Assembléia Geral Extraordinária
de Constituição, realizada em Lages/SC.
Estatuto Social reformado em Assembléia Geral Extraordinária, realizada dia 27 de maio de 2003, em Lages/SC
3

4

APRESENTAÇÃO
Colocamos à disposição dos associados o presente Estatuto Social, documento que regula as obrigações, responsabilidades, direitos e deveres dos
dirigentes e associados do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa
Catarina - SEAGRO/SC. Sua reforma, publicação e distribuição é um compromisso que a atual Diretoria Executiva assumiu, como uma das metas de sua
gestão (dezembro/2000 a dezembro/2003).
Para reformar o Estatuto o Conselho Deliberativo nomeou um Grupo de
Trabalho constituído por Raul Zucatto, José Salomão Koerich, Robison Borges, Vlademir Gazoni e Luiz Carlos R. Echeverria, tendo o assessoramento
jurídico da Drª Sandra Marangoni - Assessoria Jurídica do SEAGRO/SC, os
quais tiveram a missão de apresentar uma proposta ao Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral Extraordinária.
O Grupo de Trabalho, aproveitando suas experiências profissionais, trabalhistas e sindicais, após analisar o Estatuto anterior, pesquisar e estudar
vários Estatutos de sindicatos co-irmãos e, considerar os avanços do movimento sindical no estado e no país, aliado ao progresso da legislação pertinente, apresentou sua proposta, que foi submetida à apreciação do Conselho Deliberativo do SEAGRO/SC e, por fim à discussão e aprovação, com
ajustes e complementações pela Assembléia Geral Extraordinária de 27 de
maio de 2003, realizada em Lages/SC.
Esperamos que cada associado(a) o entenda como uma contribuição para
conhecer ainda mais o instrumento que regulamenta e norteia os procedimentos, compromissos, lutas e conquistas do SEAGRO/SC, em defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais dos Engenheiros Agrônomos catarinenses.
Florianópolis/SC, 20 de outubro de 2003.
Diretoria Executiva.
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Estatuto Social
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, ABRANGÊNCIA, OBJETIVOS,
COMPETÊNCIA, DEVERES E CONDIÇÕES PARA O
FUNCIONAMENTO DO SINDICATO
ART.1 - DA CONSTITUIÇÃO, ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS
IO Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina - SEAGRO/SC - com
base territorial no estado de Santa Catarina, sede e foro na cidade de Florianópolis e sedes regionais nas cidades de ARARANGUÁ, BLUMENAU, CAÇADOR,
CAMPOS NOVOS, CANOINHAS, CHAPECÓ, CONCÓRDIA, CRICIÚMA, CURITIBANOS, FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ, JARAGUÁ DO SUL, JOAÇABA, JOINVILLE, LAGES,
MAFRA, RIO DO SUL, SÃO JOAQUIM, SÃO MIGUEL D’OESTE, TUBARÃO, VIDEIRA
e XANXERÊ, é uma sociedade sem fins econômicos, constituida para fins de
representação sindical e defesa dos interesses econômicos, trabalhistas e
profissionais dos Engenheiros Agrônomos, na base territorial do estado de Santa
Catarina, conforme estabelece a legislação em vigor sobre a matéria, e com o
intuito de colaborar no constante aprimoramento das relações de trabalho entre
o empregado e o empregador, bem como promover gestões para a abertura e
consolidação do mercado de trabalho para o exercício da profissão, como
profissional liberal autônomo.
II O Sindicato é uma entidade classista, autônoma e democrática, que assume,
como princípio fundamental, seu compromisso com a luta pelos direitos e interesses da categoria e o aperfeiçoamento das instituições democráticas.
III - O Sindicato desenvolve suas atividades de forma independente da classe patronal, do Estado, do governo, e, de forma autônoma, em relação aos partidos
políticos, aos credos religiosos e aos agrupamentos de natureza não sindical.
IV - O Sindicato objetiva desenvolver, organizar e apoiar todas as ações que visem à
conquista de melhores condições de vida e de trabalho para o conjunto da categoria representada.
VO Sindicato promoverá a solidariedade entre os Engenheiros Agrônomos desenvolvendo e fortalecendo a consciência de classe.
VI - O Sindicato procurará defender a qualidade de vida, o meio ambiente e colaborará pela sua preservação.
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ART. 2 - COMPETE AO SINDICATO
Irepresentar a categoria perante as autoridades constituídas - judiciárias, administrativas e políticas - na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive, em questões judiciais ou administrativas, na qualidade
de substituto processual.
II celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho com o patronato e instaurar instâncias de dissídio coletivo;
III - eleger ou designar os representantes da categoria profissional;
IV - colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução de
problemas que se relacionam, com a categoria dos Engenheiros Agrônomos e
com a agropecuária;
Vestabelecer contribuições para todos aqueles que pertencem à categoria representada, de acordo com as decisões tomadas em Assembléias Gerais, bem como
as previstas na legislação vigente, e de acordo com o artigo oitavo, inciso IV, da
Constituição Federal;
VI - instalar sedes e/ou seções sindicais nas regiões abrangidas pelo Sindicato, conforme suas necessidades, visando a melhor atender à categoria;
VII - filiar-se a centrais sindicais, federações e outras organizações sindicais de interesses da categoria, mediante aprovação em Assembléia Geral;
VIII - manter, na medida do possível, agências de colocação de emprego para os profissionais da categoria;
IX - escolher, através de eleições diretas, os conselheiros representantes do Sindicato junto ao sistema CONFEA/CREA-SC;
Xconstituir serviços para a promoção de atividades de aperfeiçoamento e atualização profissional, de formação sindical, de assessoramento, de comunicação,
de proteção e segurança do Engenheiro Agrônomo.
ART. 3 - CONSTITUEM DEVERES DO SINDICATO
Imanter serviços de assistência judiciária para os associados e, na Justiça do
Trabalho, para os integrantes da categoria;
II representar os Engenheiros Agrônomos em negociações, acordos, convenções e
dissídios coletivos de trabalho, visando ao interesse da categoria profissional
representada;
III - zelar pelo cumprimento da legislação, dos acordos e convenções coletivas de
trabalho, sentenças normativas e melhores condições de vida e de trabalho para
a categoria profissional.

10

IV -

VVI -

promover conferências, convenções, congressos, seminários, simpósios e afins,
para discutir assuntos de interesses da categoria e o desenvolvimento agropecuário no estado de Santa Catarina;
manter relações com as demais entidades sindicais e associações de classe,
visando à defesa dos interesses das categorias;
estimular a organização da categoria por local de trabalho e por empresa.

ART. 4 - PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO, PROPÕEM-SE AS
SEGUINTES CONDIÇÕES:
Iobservância das leis e dos princípios morais;
II instituição e atualização de um sistema de cadastro de associados, no qual constem as informações pessoais, profissionais e funcionais do quadro associativo;
III - gratuidade do exercício dos cargos eletivos, ressalvada a hipótese, na forma
disposta em lei, de afastamento do trabalho, para esse exercício, caso para o
qual, a remuneração será estabelecida em Assembléia Geral;
IV - abstenção de qualquer atividade não prevista em lei e neste Estatuto, inclusive
das que envolvam propaganda de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao
Sindicato.

CAPÍTULO II - DO QUADRO ASSOCIATIVO
ART. 5 - O quadro associativo será formado por associados efetivos, associados juniores e associados beneméritos.
ART. 6 - São associados efetivos os profissionais Engenheiros Agrônomos, devidamente regularizados no CREA/SC, com atividade no estado de Santa Catarina.
ART. 7 - São associados juniores os estudantes do último ano do curso de Agronomia
e, até seis meses após a formatura, de curso reconhecido pelo governo federal
e devidamente registrados no sistema CONFEA/CREA.
§ Único: Esta categoria de associados é isenta de contribuição social. Decorrido
o período de seis meses após a formatura e passando a recolher a contribuição social, o associado júnior passará a categoria de associados efetivo.
ART. 8 - É associado benemérito qualquer pessoa que, a critério da Assembléia Geral,
seja digna de honra por serviços relevantes prestados ao sindicato da categoria.
§ Único: É condição, para a outorga de associado benemérito, requerimento à
Assembléia Geral com a menção das razões, subscrito por, no mínimo, 15%
(quinze por cento) dos associados efetivos.
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CAPÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES DOS
ASSOCIADOS
Art. 9 - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS
I.
A todo Engenheiro Agrônomo que satisfazer as exigências da legislação sindical,
assiste o direito de ser admitido no Sindicato, salvo por falta de idoneidade;
II.
tomar parte das decisões, votar e ser votado em eleições de cargos de administração ou representação profissional, respeitadas as determinações deste Estatuto;
III.
utilizar-se das vantagens e serviços prestados pelo Sindicato;
IV.
apresentar, submeter ao estudo da Diretoria Executiva quaisquer questões de
interesse social e sugerir medidas que entender convenientes;
V.
excepcionalmente, convocar Assembléia Geral nos termos e condições previstas neste Estatuto;
VI.
participar, com direito a voz e voto, das Assembléias Gerais da categoria;
VII. recorrer à autoridade competente, dentro de 15 (quinze) dias, de todo ato lesivo
de direito ou contrário a este Estatuto, emanado da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo ou da Assembléia Geral;
VIII. quando aposentado, gozar de todos os direitos dos associados em atividade
laboral, estando dispensado das mensalidades, desde que não haja pendência
de débitos quando da concessão da aposentadoria, que não perceba outra remuneração como profissional Engenheiro Agrônomo e que comprove essa situação mediante declaração pessoal;
§ 1º - Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis.
§ 2º - O direito de votar e ser votado limita-se ao associado efetivo.
ART. 10 - SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS:
Ipagar a mensalidade social - contribuição social mensal fixada em Assembléia Geral.
§ único: Uma vez aprovado como associado, o profissional empregado, deverá
autorizar o desconto mensal dos valores de sua mensalidade em sua folha de
pagamento salarial mensal, que será repassado imediatamente pela sua empresa ao Sindicato. Para o profissional sem vínculo empregatício, os valores
serão pagos, mensalmente ou anualmente, através de carnê remetido pelo
Sindicato. O valor será o correspondente ao do mês do pagamento, multiplicado pelo número de meses que estiverem sendo pagos.
II comparecer às Assembléias Gerais e acatar as suas decisões;
III - desempenhar com dedicação o cargo para qual for eleito, designado ou no qual
tenho sido investido;
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IV -

prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito
associativo entre os integrantes da categoria profissional e perante a sociedade;
Vnão tomar deliberações, em nome da categoria, em assuntos que a ela interessem, sem prévio pronunciamento do Sindicato;
VI - zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação;
VII - cumprir os objetivos e determinações deste Estatuto.

CAPÍTULO IV - DAS PENALDADES
ART . 11 - Os associados estão sujeitos as penas de advertência e suspensão:
Ipor desacato à Assembléia Geral, à Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo
ou em caso de atraso de mais de 01 (um) ano em sua mensalidade social.
ART. 12 - Os associados estão sujeitos a eliminação do quadro social:
Iquando, por má vontade, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material do Sindicato, se constituírem em elementos nocivos à
Entidade;
II quando, sem motivo justificado, atrasarem em mais de dois (2) anos o pagamento da mensalidade social.
ART 13 - As penalidades serão impostas pelo Conselho Deliberativo.
§1º - A comunicação da penalidade deverá ser feita por escrito ao associado envolvido, pelo Diretor Presidente do Sindicato, com fundamentação das razões da
medida.
§2º - O Conselho Deliberativo poderá constituir uma comissão de Ética para aprofundar a análise da ocorrência, e apresentar relatório para posterior deliberação.
§3º - Da penalidade imposta, quando não tenha sido por atraso no pagamento de
mensalidades, caberá recurso à Assembléia Geral, podendo o associado apresentar sua defesa, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação da penalidade que lhe foi imposta, devendo ser encaminhada
oficialmente ao Diretor Presidente do Sindicato, que deverá, então, fazer constar
da pauta da próxima Assembléia Geral a apreciação do recurso, que se dará por
maioria e em última instância.
ART. 14 - O associado que tenha sido eliminado do quadro associativo poderá reingressar no Sindicato desde que se reabilite, a juízo da Assembléia Geral para
esse fim, a qual decidirá por maioria e em última instância.
§ único: Quando se tratar de eliminação por atraso de mensalidade, o ex associado poderá ser readmitido pela Diretoria Executiva, desde que liquide os
débitos que possuía até a data da eliminação, sendo os valores devidos atualizados pelos mesmos padrões utilizados para corrigir a mensalidade vigente.
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ART. 15 - Será desligado do quadro associativo o associado que, voluntária e oficialmente, solicitar seu desligamento do Sindicato, devendo para tal enviar pedido,
por escrito, à Diretoria Executiva, à qual caberá homologá-lo.
§ único: O associado que, voluntariamente, se tenha desligado do quadro associativo poderá reingressar no Sindicato, a qualquer momento, devendo encaminhar proposta, por escrito, à Diretoria Executiva, além de pagar as mensalidades e outros débitos que, por ventura, possuía até a data do seu desligamento, sendo os valores devidos atualizados pelos mesmos padrões utilizados para corrigir a mensalidade vigente.

CAPÍTULO V - DA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO
ART. 16 - A base territorial do Sindicato abrange todo o estado de Santa Catarina e é
subdividida, para efeitos administrativos e organizativos, em sedes regionais,
em número que satisfaça o interesse da organização do Sindicato.
ART. 17 - Em cada sede regional, prevista no Art. 1, será instalada uma Diretoria
Regional, visando oferecer melhor atendimento aos associados e à categoria
representada, conforme estabelecido neste Estatuto.
§1º - Para a criação de novas sedes regionais é necessário que conte, no mínimo, com
5% (cinco por cento) de associados em relação ao quadro associativo efetivo do
Sindicato quites com as mensalidades, sem prejuízo e com o mesmo critério da
sede territorial matriz, sendo o pedido encaminhado ao Diretor Presidente do
Sindicato, que o submeterá à apreciação do Conselho Deliberativo, cabendo recurso à Assembléia Geral.
§2º - Ao Conselho Deliberativo caberá deliberar sobre a conveniência da extinção de
sedes e, em conseqüência, das respectivas diretorias regionais, mediante análise de documentos da diretoria executiva ou de, no mínimo, 5% (cinco por cento)
dos associados efetivos quites com as mensalidades, encaminhados ao Conselho, demonstrando a desnecessidade de sua existência.
§3º - A decisão deverá ser tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho
Deliberativo presentes à reunião, cabendo recurso à Assembléia Geral; sua implementação somente deverá ocorrer no início do novo período administrativo
do Sindicato.
ART. 18 - Os municípios abrangidos pelas sedes regionais serão definidos pelo Conselho Deliberativo do SEAGRO, constando sua discriminação por sede em ata lavrada em livro próprio de atas do Conselho Deliberativo, mantido junto à Secretaria Geral do Sindicato.
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CAPÍTULO VI - DA ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DO SINDICATO
ART. 19 - Constituem órgãos do Sindicato:
Ia ASSEMBLÉIA GERAL
II o CONSELHO DELIBERATIVO
III - a DIRETORIA EXECUTIVA
IV - as DIRETORIAS REGIONAIS
Vo DIRETOR REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO
VI - o CONSELHO FISCAL
ART. 20 - DA ASSEMBLÉIA GERAL
IA Assembléia Geral é o órgão máximo do Sindicato; são soberanas suas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este Estatuto; suas deliberações serão
tomadas por maioria absoluta de votos, em relação ao total de associados efetivos, em primeira convocação e, em segunda convocação, por maioria dos votos
dos associados efetivos presentes, salvo casos previstos neste Estatuto.
II São consideradas ordinárias as Assembléias Gerais de apreciação do plano anual de trabalho com a respectiva proposta orçamentária para o ano seguinte, do
balanço financeiro e patrimonial do exercício do ano anterior e a Assembléia
Geral de eleições; as demais serão consideradas Assembléias Gerais extraordinárias.
III - As Assembléias Gerais ordinárias serão realizadas:
a) para apreciação do balanço financeiro e patrimonial do exercício anterior, no
primeiro quadrimestre do ano;
b) para aprovação do plano anual de trabalho com respectiva proposta orçamentária para o exercício seguinte, no terceiro quadrimestre do ano;
c) para as eleições dos dirigentes do Sindicato, que serão realizadas trienalmente, conforme estabelecido no capítulo VII, deste Estatuto, que trata do processo eleitoral do Sindicato.
§ único: Constará obrigatoriamente do edital de convocação da Assembléia
Geral Ordinária do primeiro quadrimestre a referência e apreciação do balanço financeiro e patrimonial do exercício anterior. Da convocação da Assembléia Geral Ordinária do terceiro quadrimestre constará referência à apreciação do plano anual de trabalho e respectiva proposta orçamentária para o
exercício seguinte. Da Assembléia referente às eleições dos dirigentes constará os cargos a preencher, locais, horários, datas das eleições e outras informações sobre o processo eleitoral exigidas, conforme previsto no capítulo VII
deste Estatuto.
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IV -

As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas pelo Diretor Presidente do
Sindicato, ou seu substituto legal; a convocação das Assembléias Gerais Extraordinárias, obedecerá ao disposto no item VI, deste artigo;
VSalvo casos específicos previstos neste Estatuto, a convocação das Assembléias
Gerais far-se-á da seguinte forma:
§ 1 - publicação do edital de convocação, com antecedência mínima de três (3)
dias, em jornal de circulação estadual que atinja, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da base territorial da entidade e, na medida do possível, em órgão oficial de comunicação do Sindicato.
§2 - fixação do edital de convocação na sede da entidade e, sempre que possível, nas diretorias regionais.
VI - A Assembléia Geral Extraordinária, será realizada observando-se as seguintes
condições:
§1º - quando o Diretor Presidente ou a maioria da Diretoria Executiva ou do
Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal julgar conveniente;
§2º a requerimento dos associados efetivos em número de 1/5 (um quinto)
quites com a tesouraria do Sindicato, os quais especificarão, pormenorizadamente, os motivos da convocação.
VII - À convocação da Assembléia Geral Extraordinária, quando feita pela maioria da
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal ou pelos Associados, não poderá opor-se o Diretor Presidente do Sindicato, que terá de
tomar as providências para sua convocação dentro de 15 (quinze) dias a contar
do protocolo do requerimento na Secretaria do Sindicato.
§1º Na falta de convocação pelo Diretor Presidente, fá-la-ão, expirado o
prazo definido neste item, os que tiverem deliberado realizá-la, sendo o
edital de convocação assinado por um dos convocantes, fazendo menção
do número de assinaturas constantes no documento respeitadas as
disposições do parágrafo único do artigo 59 do Código Civil.
§2º - Quando a Assembléia Geral Extraordinária for convocada pelos associados, para que ela possa deliberar, deverá contar com a presença de, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados efetivos que subscreverem o
documento requerendo sua convocação, sendo as deliberações tomadas
por maioria, em convocação única.
VIII - As Assembléias Gerais extraordinárias só poderão tratar de assuntos para os
quais foram convocadas.
ART. 21 - DO CONSELHO DELIBERATIVO
IO Conselho Deliberativo será constituído pela Diretoria Executiva, pelos Diretores
Regionais e pelo Diretor Representante junto à Federação. Os conselheiros representantes do SEAGRO junto ao CREA integram o Conselho, sem direito a
voto.
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§1º -

O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro,
segundo e terceiro quadrimestres de cada ano e, extraordinariamente,
quando necessário, sendo convocado pelo Diretor Presidente do Sindicato ou por, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos seus membros.
§2º - Cada membro do Conselho Deliberativo terá direito a um voto, cabendo
ao Presidente o voto de desempate, o qual somente votará neste caso,
sendo as deliberações tomadas por maioria simples de votos.
§3º - O Conselho Deliberativo será presidido pelo Diretor Presidente do Sindicato ou seu substituto legal, previsto neste Estatuto, ou, caso a convocação tenha sido feita pelos membros do Conselho e o Presidente ou seu
substituto não desejar presidi-lo, será presidido por um dos membros
que o convocaram.
§4º - A reunião do Conselho Deliberativo constitui o fórum máximo de deliberação administrativa do Sindicato.
§5º - Das deliberações do Conselho Deliberativo caberá recurso à Assembléia
Geral da categoria, o qual poderá ser solicitado quando os associados
ou Diretoria Executiva entenderem conveniente, devendo ser o pedido
encaminhado ao Diretor Presidente do Sindicato por requerimento de no
mínimo 20% (vinte por cento) dos associados efetivos quites com a tesouraria do Sindicato ou por, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
mais um dos membros efetivos da Diretoria Executiva. Para deliberar,
deverão estar presentes, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados
efetivos que subscreverem o requerimento solicitando o recurso e as
decisões serão tomadas por maioria dos integrantes da assembléia.
§6º - Compete ao Conselho Deliberativo:
I - zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto e das deliberações tomadas
em Assembléia Geral;
II - propor à Diretoria Executiva a realização de ações ou empreendimentos que visem atingir as finalidades do Sindicato;
III - estudar e aprovar medidas ou soluções em prol do Sindicato, apresentadas por associados, Diretores Regionais, Diretoria Executiva ou
Diretor Representante junto à Federação;
IV - solicitar o pronunciamento do Conselho Fiscal quando necessário;
V - posicionar-se sobre o trabalho do Sindicato;
VI - definir os municípios componentes de cada sede regional, conforme
disposto neste Estatuto, os quais constituirão a área de abrangência
das Diretorias Regionais;
VII - apreciar o Plano Anual de Trabalho, com respectiva proposta orçamentária para o ano seguinte e o relatório anual das atividades executadas e o balanço financeiro e patrimonial do exercício anterior, antes
da diretoria executiva submetê-los à apreciação da Assembléia Geral.
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§7-

A responsabilidade pela execução das deliberações do Conselho caberá
à Diretoria Executiva, exceto nos casos de competência exclusiva de cada
órgão.

ART. 22 - DA DIRETORIA EXECUTIVA
IO Sindicato será administrado por uma Diretoria Executiva composta por 08
(oito) membros titulares, eleitos, juntamente com igual número de suplentes,
pela Assembléia Geral de Eleição, com mandato de 3 (três) anos.
II A Diretoria Executiva será composta por: Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente, Diretor Secretário, Diretor Secretário Adjunto, Diretor Financeiro, Diretor
Financeiro Adjunto, Diretor de Comunicação e Imprensa, Diretor de Formação
Sindical e Aperfeiçoamento Profissional.
§ 1 - Compete à Diretoria Executiva:
Iadministrar o Sindicato e o patrimônio social de acordo com o presente Estatuto, e promover o bem geral dos associados e da categoria representada;
II elaborar o regimento de serviços necessários, subordinado ao Estatuto;
III - cumprir e fazer cumprir as leis em vigor, bem como o Estatuto, o
regimento e as resoluções, das Assembléias Gerais, do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal;
IV - aplicar as penalidades previstas no Estatuto;
Vreunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, observando o quórum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) mais um dos seus membros titulares, e, extraordinariamente, sempre que o Diretor Presidente ou a maioria da Diretoria Executiva entender necessário, observando o mesmo quórum da reunião ordinária;
VI - garantir a filiação de qualquer integrante da categoria, sem distinção de raça, cor, religião, sexo, origem ou opção política, observando apenas as determinações estatutárias;
VII - representar o Sindicato no estabelecimento de negociações de interesse da categoria, acordos, convenções e dissídios coletivos de
trabalho;
VIII - fixar, em conjunto com os demais órgãos do Sindicato, as diretrizes
gerais da política sindical a ser desenvolvida;
IX - prestar contas de suas atividades administrativas e do exercício
financeiro, anualmente e ao término do mandato;
Xmanter um sistema de divulgação, no mínimo, trimestral das atividades funcionais e posição financeira do Sindicato;
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XI -

garantir permanente apoio administrativo e assessoramento
sindical aos diretores regionais;
XII - planejar e viabilizar a execução de cursos, encontros, seminários
sobre Educação Sindical, Legislação Trabalhista e Salarial e aperfeiçoamento profissional para dirigentes e associados;
XIII - formalizar a indicação do Diretor Representante junto à Federação
e Conselheiros no Sistema CONFEA/CREA eleitos para o cargo, bem
como de membros de comissões, conselhos, grupos de trabalho de
interesse do Sindicato ou estabelecido em Assembléia Geral;
XIV - implantar e manter cadastro dos associados sempre atualizado,
contemplando, entre outros dados, informações pessoais, profissionais e endereço.
§ 2 - Compete ao Diretor Presidente:
Irepresentar o Sindicato perante qualquer órgão ou instituição, inclusive
perante a administração pública e em juízo, podendo, nesta última hipótese, delegar poderes;
II convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, bem como convocar e instalar as Assembléias Gerais;
III - assinar atas, documentos e papéis que dependam de sua assinatura, juntamente como o Diretor Secretário, quando for o caso, e rubricar os livros
contábeis e burocráticos;
IV - autorizar o pagamento de despesas e movimentar as contas bancárias
com o Diretor Financeiro, assinando cheques, balanços e outros documentos financeiros pertencentes à tesouraria do Sindicato;
Vcontratar e demitir funcionários, após aprovação da Diretoria Executiva;
VI - administrar os recursos humanos do Sindicato;
VII - orientar e coordenar a aplicação do plano anual de trabalho do Sindicato;
VIII- apresentar à Assembléia Geral o plano anual de trabalho com o respectivo orçamento, o relatório anual das atividades executadas e o balanço
financeiro e patrimonial do exercício anterior;
IX - administrar o Sindicato, delegando as tarefas que entender necessário;
Xescolher e nomear os integrantes das comissões definidas no Estatuto ou
grupos de trabalho, na medida em que for necessário ao bom desempenho do Sindicato;
XI - oficializar a indicação do Diretor Representante junto à Federação, dos
Conselheiros, eleitos para o cargo, junto ao CREA, bem como de membros de comissões, conselhos ou grupos de trabalho externos, dos quais o
Sindicato seja convidado a participar e seja de interesse da categoria.
XII- cumprir e fazer cumprir o Estatuto do Sindicato;
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§3º - Ao Diretor Vice-Presidente compete:
Iprestar assessoramento direto e imediato ao Diretor Presidente, substituindo-o nos seus impedimentos e/ou ausências, mesmo que temporárias, podendo, nestes casos, assinar documentos, títulos de crédito e fazer movimentações financeiras;
II assessorar as comissões e grupos de trabalho definidas neste Estatuto,
bem como as que vierem a ser constituídas;
III - exercer outros encargos que lhes forem atribuídos pela Diretoria Executiva
ou pelo Diretor Presidente.
§ 4 - Ao Diretor Secretário compete:
Isubstituir o Diretor Vice-Presidente nos seus impedimentos;
IIestruturar a Secretaria Geral do Sindicato, respondendo pelo expediente
relativo ao setor;
IIImanter, sob sua guarda, arquivos, livros e demais materiais e documentos
do Sindicato;
IVredigir, ler e assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, as atas da
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e das Assembléias Gerais;
Vpreparar a correspondência do Sindicato;
VIassinar, em conjunto com o Diretor Presidente, os documentos e papéis
inerentes à função;
VII- organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria do Sindicato;
VIII- reunir em documento sintético o plano anual de trabalho, bem como o
relatório das atividades executadas no ano anterior para apresentação à
Assembléia Geral;
IXexpedir certidões, em conjunto com o Diretor Presidente;
Ximplantar e manter atualizado um sistema de cadastro dos associados e de
lideranças ligadas ao setor agropecuário;
XIexercer outros encargos atribuídos pelo Diretor Presidente ou pela Diretoria
Executiva.
§5º - Ao Diretor Secretário Adjunto compete:
Isubstituir o Diretor Secretário nos seus impedimentos;
II auxiliar o Diretor Secretário nos serviços próprios da Secretaria do Sindicato;
IIIexercer outros encargos atribuídos pela Diretoria Executiva, pelo Diretor
Secretário ou pelo Diretor Presidente.
§6º - Ao Diretor Financeiro compete:
Isubstituir o Diretor Secretário Adjunto nos seus impedimentos;
IIter sob sua guarda e responsabilidade valores, papéis de crédito, documentos e bens da tesouraria;
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III-

assinar, juntamente com o Diretor Presidente, cheques, títulos de crédito,
recebimentos e outros documentos financeiros da tesouraria em nome do
Sindicato;
IVdirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria, zelando pelas finanças do
Sindicato;
Vapresentar ao Conselho Fiscal balancetes mensais e o balanço anual;
VIelaborar relatórios e análises sobre a situação financeira do Sindicato,
examinando receitas e despesas e, inclusive, a relação de custos de cada
setor da entidade, apresentá-los, no mínimo, semestralmente à Diretoria
Executiva, ao Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral; estes últimos,
quando for determinado pela maioria da Diretoria Executiva;
VII- manter um sistema atualizado de acompanhamento e controle das mensalidades e outras contribuições dos associados por Diretoria Regional,
repassando-as aos respectivos Diretores Regionais quadrimestralmente;
VIII- elaborar, juntamente com o Diretor Secretário, sob a coordenação do
Diretor Presidente, a proposta orçamentária anual do Sindicato para apreciação da Assembléia Geral;
IXcoordenar a elaboração do balanço financeiro e patrimonial anual no final
de cada exercício, para submetê-lo à apreciação da Assembléia Geral
Ordinária;
Xadotar as providências necessárias para garantir a arrecadação e o recolhimento de numerários e contribuições previstos neste Estatuto, bem como
de outras contribuições de qualquer natureza, inclusive doações e legados;
XI - exercer outros encargos atribuídos pela Diretoria Executiva ou pelo Diretor Presidente.

§7º - Ao Diretor financeiro Adjunto compete:
Isubstituir o Diretor Financeiro nos seus impedimentos e/ou ausências,
mesmo que temporárias;
II coordenar as negociações salariais dos funcionários do Sindicato;
III - cooperar com o Diretor Financeiro nas atividades da Tesouraria;
IV - exercer outros encargos atribuídos pela Diretoria Executiva, pelo Diretor
Financeiro ou pelo Diretor Presidente.
§ 8º - Ao Diretor de Comunicação e Imprensa compete:
I - coordenar a elaboração e distribuição de boletins informativos, do jornal
do Sindicato, bem como atualizar a mídia eletrônica;
II coordenar a elaboração e distribuição de material informativo para os
órgãos de comunicação e divulgação;
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III -

manter um cadastro atualizado dos órgãos de comunicação regional e
estadual;
IV - manter relacionamento com órgãos de comunicação, entidades públicas
e privadas, sindicatos e entidades de categoria profissional;
Vestabelecer plano de divulgação do Sindicato e sua atuação no estado e
junto às Diretorias Regionais;
VI - reunir documentação de eventos do interesse da categoria publicados na
imprensa;
VII - exercer outros encargos atribuídos pela Diretoria Executiva ou pelo Diretor Presidente.
§9º - Ao Diretor de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional compete:
Ipropor à Diretoria e ao Conselho Deliberativo um programa anual de cursos, seminários, encontros e debates de formação sindical e atualização e
aperfeiçoamento profissional, coordenando e supervisionando tais eventos;
IIresponsabilizar-se pelos estudos e elaboração de documentos que visem
à perfeita informação ao quadro associativo sobre legislação trabalhista,
salarial e sindical;
IIIcoordenar a comissão ou grupo de trabalho de sindicalização;
IV - exercer outros encargos atribuídos pela Diretoria Executiva ou pelo Diretor Presidente.
ART. 23 - DAS DIRETORIAS REGIONAIS
IDentro da sua base territorial, o Sindicato instalará em cada uma das suas sedes
regionais, previstas neste Estatuto e em outras que venham a ser criadas, Diretorias Regionais para melhor assistir, orientar e defender os associados e a categoria representada.
II As Diretorias Regionais serão dirigidas por um Diretor Regional, um Diretor Regional Adjunto e um Diretor Secretário Regional, com mandato igual ao dos
membros da Diretoria Executiva, eleitos juntamente com esta, através do processo eleitoral previsto neste Estatuto.
IIISempre que for criada uma nova sede regional, fica automaticamente, criada
uma nova Diretoria Regional, assim como, no caso de extinção de alguma sede
regional, também fica extinta a respectiva Diretoria Regional, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 17 deste Estatuto. A medida somente
poderá ser implantada após concluído o exercício dos mandatos dos diretores
regionais para os quais tenham sido eleitos.
IV - A área de abrangência da Diretoria Regional compreenderá os municípios da
base territorial da respectiva sede, definidos conforme previsto no Artigo 18, do
presente Estatuto.
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§1º -

Compete às Diretorias Regionais:
I - representar o Sindicato, quando esta não seja de competência do Diretor
Presidente, defendê-lo e defender os interesses dos associados na
sua jurisdição;
II responsabilizar-se pela organização da categoria dentro de sua
jurisdição;
III - responsabilizar-se, na sua base territorial, pela execução da política sindical definida pelo Conselho Deliberativo e pela Assembléia
Geral;
IV - responsabilizar-se pela motivação e participação dos associados
na sua jurisdição, nas reuniões e outros eventos locais ou estaduais convocados pelo Sindicato;
Vpropugnar pela unidade e integração da categoria no todo na sua
base territorial;
VI - fazer chegar a cada associado da sua base territorial todas as informações, orientações e decisões emanadas da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo;
VII - Elaborar e executar, anualmente, um plano de divulgação do Sindicato e de sua atuação na respectiva diretoria regional, envolvendo
os órgãos de comunicação e imprensa em sua área de jurisdição;
VIII - elaborar e coordenar um programa anual de formação sindical e
atualização e aperfeiçoamento profissional;
IX - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto.

§ 2 - Ao Diretor Regional compete:
Iresponsabilizar-se pela Diretoria Regional e representar a Diretoria Executiva na sua base territorial;
II responsabilizar-se pela execução do plano anual de trabalho na área de
sua jurisdição;
III - reunir-se com a Diretoria Executiva sempre que convocado e participar
das reuniões do Conselho Deliberativo e das Assembléias Gerais, conforme estabelecido neste Estatuto;
IV - realizar reuniões ordinárias no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre
de cada ano e, extraordinariamente, quando entender necessário, envolvendo os associados da sua Diretoria Regional para discutir assuntos de
interesse da categoria na região e repassar informações, orientações e
decisões emanadas da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Deliberativo;
Vpromover reuniões mensais em sua Diretoria Regional envolvendo o Diretor Regional Adjunto e o Diretor Secretário Regional para avaliar o anda-
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mento do programa de trabalho e atender às solicitações emanadas da
Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo;
VI submeter-se a todas as obrigações dos demais dirigentes do
Sindicato, com direito às mesmas prerrogativas.
§3º - Ao Diretor Regional Adjunto compete:
Isubstituir o Diretor Regional nos seus impedimentos;
IImanter um sistema atualizado de acompanhamento e controle das mensalidades e outras contribuições dos associados na Diretoria Regional,
repassando-as, quadrimestralmente, ao Diretor Financeiro;
III - organizar os controles financeiros de todos os eventos e atividades realizadas na área de sua jurisdição e responsabilizar-se por eles;
IV - participar da reunião mensal da diretoria regional e exercer outros encargos atribuídos pelo Diretor Regional;
Vsubmeter-se a todas as obrigações dos demais dirigentes do Sindicato,
com direito às mesmas prerrogativas.
§ 4 - Ao Diretor Secretário Regional compete:
Isubstituir o Diretor Regional Adjunto nos seus impedimentos;
II manter, sob sua guarda, arquivos, livros e demais materiais e documentos da Diretoria Regional;
III - redigir, ler e assinar, em conjunto com o Diretor Regional, as atas e outros
documentos da Diretoria Regional;
IV - implantar e manter atualizado um sistema de cadastro dos associados e
do total de Engenheiros Agrônomos da região, de lideranças ligadas ao
setor agropecuário e dos órgãos de comunicação e imprensa da sua jurisdição, repassando-os, quadrimestralmente, ao Diretor Secretário e Diretor de Comunicação e Imprensa, respectivamente;
Vparticipar da reunião mensal da diretoria regional e exercer outros encargos atribuídos pelo Diretor Regional;
VI - submeter-se a todas as obrigações dos demais dirigentes do Sindicato,
com direito às mesmas prerrogativas.
ART. 24 - DOS DIRETORES REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO
IOs Diretores Representantes junto à Federação serão em número de dois (2),
um (1) titular e um (1) suplente, eleitos juntamente com a Diretoria Executiva, as
Diretorias Regionais e o Conselho Fiscal, com mandato de três (3) anos.
II -

Compete aos Diretores Representantes junto à Federação:
§1º - representar o Sindicato e defender os interesses da categoria junto à Federação;
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§2º - repassar à Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo e à Assembléia Geral
informações e subsídios trabalhistas, salariais, sindicais e outros de interesse do
Sindicato e da categoria representada, gerados através da Federação.
ART. 25 - DO CONSELHO FISCAL
O Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de três (3) membros titulares,
eleitos juntamente com igual número de suplentes, na forma deste Estatuto, o
qual terá competência para fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do Sindicato.
§1º - O parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço financeiro e patrimonial, a
previsão orçamentária e suas alterações deverá constar da ordem do dia
da Assembléia Geral para esse fim convocada, nos termos deste Estatuto.
§2º - O Conselho Fiscal escolherá, entre seus membros, um presidente e um
secretário, reunindo-se, ordinariamente, a cada semestre e, extraordinariamente, quando entender necessário, elaborando uma ata de cada reunião, registrando em livro próprio do Conselho, as deliberações tomadas.
§3º - Para deliberar, o Conselho Fiscal deverá contar com a presença de, no
mínimo, dois membros.
§4º - O Conselho Fiscal será eleito na mesma data da eleição da Diretoria
Executiva, das Diretorias Regionais e dos Diretores Representantes junto
à Federação, tendo mandato de três anos.

CAPÍTULO VII - PROCESSO ELEITORAL
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 26 - As eleições para a Diretoria Executiva (membros titulares e suplentes), o
Conselho Fiscal (titulares e suplentes), as Diretorias Regionais e os Diretores
Representantes junto à Federação (titular e suplente) serão realizadas em conformidade com o disposto neste Estatuto, devendo ocorrer no prazo de, no máximo, 90 (noventa) e no mínimo 30 (trinta) dias antes do término do mandato
dos dirigentes que findam a gestão.
§ Único: As seções eleitorais, com suas mesas coletoras de votos, serão instaladas em todas as sedes das Diretorias Regionais do Sindicato.
ART. 27 - O voto é facultativo e será direto, individual, secreto e por chapa, da qual
constarão os campos para os candidatos à Diretoria Executiva, a Diretores
Representantes junto à Federação, às Diretorias Regionais e ao Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
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ART. 28 - Não é permitido o voto por procuração.
ART. 29 - O sigilo do voto será assegurado por:
I)
uso de cédula única, contendo todas as chapas registradas;
II)
isolamento do eleitor em cabine indevassável no ato de votar;
III)
verificação de autenticidade da cédula única, à vista das rubricas nela
apostadas pelos membros da respectiva mesa coletora e do Presidente
da Comissão Eleitoral;
IV)
emprego de urnas que assegurem a inviolabilidade do voto.
2- DA CONVOCAÇÃO E REGISTRO DE CHAPAS
ART. 30 - As eleições serão convocadas pelo Diretor Presidente do Sindicato, por
edital específico, com publicação do resumo em jornal de circulação estadual, do
qual constarão, obrigatoriamente:
I)
a denominação dos cargos a serem preenchidos;
II)
data, horário e locais de votação;
III)
prazo para registro de chapas e horário de funcionamento da Secretaria
do Sindicato.
§ Único: A Assembléia Geral Ordinária de eleições deverá ser convocada com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data da realização das eleições.
ART. 31 - O prazo para o registro de chapas será de 30 (trinta) dias, contados da data
da publicação do aviso resumido do edital, conforme o artigo 30 deste Estatuto.

ART. 32 - Para ser candidato, o associado deverá ter, no mínimo seis (6) meses como
associado efetivo e estar quites com as mensalidades do Sindicato até a data do
registro da chapa, podendo quitá-las no ato do registro, mediante pagamento
contra recibo, a ser fornecido pelo Sindicato.
ART. 33 - O registro de chapas será feito mediante requerimento em duas (2) vias,
endereçado ao Diretor Presidente do Sindicato e assinado por, no mínimo, um
(1) dos candidatos que a integram, discriminando os cargos com os respectivos
candidatos, acompanhado de declaração pessoal de cada candidato, manifestando-se favorável à inclusão do seu nome na chapa e identificando o cargo ao
qual está se candidatando.
§ único: O modelo do requerimento para registro das chapas e da declaração
de adesão à chapa poderá, a critério dos interessados, ser obtido na Secretaria do Sindicato.
ART. 34 - É obrigatória a denominação de cada chapa.
ART. 35 - Não é permitida a inscrição de um mesmo associado em mais de uma
chapa, ficando automaticamente impugnados em todas as chapas concorrentes
os nomes que estiverem constando em mais de uma chapa.
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ART. 36 - O número de inscrição e da ordem na cédula eleitoral, obedecerá, obrigatoriamente, à ordem de registro das chapas.
ART. 37 - Na chapa que contém a nominata da Diretoria Executiva, dos Diretores Representantes junto à Federação, das Diretorias Regionais e do Conselho Fiscal somente será permitida a repetição de dois (2) nomes, podendo constar como membros da Diretoria Executiva e Diretor Representante junto à Federação.
§ Único: Na composição do Conselho Fiscal e das Diretorias Regionais, não é
permitida a repetição de nomes.
ART. 38 - O registro das chapas far-se-á na Secretaria do Sindicato, no horário e período indicados no edital de convocação, sendo fornecido recibo da documentação.
ART. 39 - O Diretor Presidente indeferirá o registro da chapa que não contenha candidatos titulares e suplentes para todos os cargos ou que não esteja acompanhada
dos documentos exigidos no artigo 33 deste Estatuto.
§1º - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, será o interessado notificado para supri-la no prazo de 48 horas. Esgotado o prazo,
sem a correção da irregularidade, o registro será recusado, no todo da
chapa ou dos candidatos irregulares, dependendo da extensão da irregularidade, respeitando-se o previsto nos artigos 44 e 45 deste Estatuto.
§2º - Se a irregularidade afetar a documentação individual de qualquer candidato, a recusa do registro apenas atingirá o seu nome, podendo o requerente do registro da chapa, no prazo de 48 horas da ciência do despacho
do Diretor Presidente, substituí-lo por outro candidato.
§3º - As condições de elegibilidade dos candidatos deverão ser mantidas até o
pleito.
ART. 40 - Imediatamente após o encerramento do prazo para registro de chapas, o
Diretor Secretário do Sindicato providenciará a lavratura de ata, que mencionará
as chapas registradas e suas composições, a qual será por ele assinada, e,
juntamente com o Diretor Presidente do Sindicato e por um representante de
cada chapa, se assim o desejarem.
§ Único - Cópia da ata ficará à disposição de todas as chapas concorrentes na
Secretaria do Sindicato.
3 - DAS IMPUGNAÇÕES DE CHAPAS E/OU CANDIDATURAS
ART.41 - A impugnação de chapas e/ou candidaturas poderá ser feita no prazo de 3
(três) dias, a contar do encerramento do prazo do registro de chapas, devendo
ser apresentada por, no mínimo, um dos membros da chapa impugnante ou por
qualquer associado, desde que esteja quites com a Tesouraria do Sindicato, em
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petição fundamentada, dirigida à Comissão Eleitoral Estadual, que é soberana
em suas decisões.
4 - DA COMISSÃO ELEITORAL ESTADUAL
§ 1 - A Comissão Eleitoral Estadual será formada por cinco membros, sendo
três titulares e dois suplentes, até dois dias após o encerramento do registro de chapas. A escolha se fará de comum acordo entre os candidatos
a Diretor Presidente da Diretoria Executiva de cada chapa concorrente.
Caso não cheguem a um consenso, imediatamente após o término do
prazo, a Diretoria Executiva do Sindicato fará a referida indicação, através
de Portaria Fundamentada. Os nomes escolhidos deverão ser de associados do Sindicato e em dia com a Tesouraria.
§ 2 - No caso de chapa única, a indicação da comissão será feita de comum
acordo entre o Diretor Presidente do Sindicato e o candidato a Diretor
Presidente da chapa concorrente. Caso não exista consenso, a Diretoria
Executiva do Sindicato fará a indicação, através de Portaria Fundamentada.
§ 3 - A Comissão Eleitoral Estadual será, também, a responsável pelo julgamento do processo eleitoral, conforme previsto no presente Estatuto.
ART. 42 - Cientificado em 72 (setenta e duas) horas, o candidato ou a chapa impugnada terá o prazo de três dias para apresentar contra-razões.
ART. 43 - Instruído o processo em 72 (setenta e duas) horas, a Comissão Eleitoral
Estadual terá um prazo de três dias, para decidir a controvérsia em decisão
fundamentada, sendo soberana em suas deliberações, devendo apresentar relatório conclusivo ao Diretor Presidente do Sindicato, que dará ciência às chapas
concorrentes no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
ART. 44 - Havendo impugnações de integrantes de chapas a recomposição da mesma,
para registro definitivo, dar-se-á pela ordem de inscrição e por grupo de cargos.
§ único: Consideram-se grupos de cargos a Diretoria Executiva, Diretores Representantes junto à Federação, Diretorias Regionais e o Conselho Fiscal,
respectivamente.
ART. 45 - Havendo a impugnação de integrantes de chapa que comprometa a maioria
simples, metade mais um, de qualquer dos grupos de cargos, a chapa será
impugnada.
§ 1 - Apresentado o relatório da Comissão Eleitoral Estadual, o Diretor Presidente do Sindicato deverá publicar em jornal de circulação estadual, a
nominata das chapas com registro definitivo, dentro de 48 horas. Caso
não tenham ocorrido impugnações, esta publicação deve ocorrer até 48
horas, após encerrado o prazo para tal.
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§ 2 - Concedido o registro definitivo das chapas, o Diretor Secretário providenciará a lavratura de Ata, registrando as chapas com registro definitivo e
suas respectivas composições, a qual será assinada por ele, juntamente
com o Diretor Presidente do Sindicato e, se desejarem, por um representante de cada chapa registrada. Cópia da Ata ficará à disposição de todas
as chapas junto à Secretaria do Sindicato.
5 - DAS MESAS ELEITORAIS COLETORAS DE VOTOS
ART. 46 - Até 10 (dez) dias antes das eleições o Diretor Presidente do Sindicato deverá
designar, por portaria, os membros das mesas eleitorais coletoras de votos, por
diretoria regional, em número de quatro por seção eleitoral, sendo um presidente, dois mesários e um suplente. Os membros, preferencialmente, devem ser
associados do Sindicato ou lideranças de sindicatos de trabalhadores nas respectivas regiões.
ART. 47 - Se necessário, os mesários substituirão o Presidente da mesa eleitoral
coletora de votos, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade do processo eleitoral.
§ 1 - Salvo motivo de força maior, todos os membros da mesa eleitoral coletora
de votos, deverão estar presentes no ato de abertura e de encerramento
da votação.
§ 2 - Não comparecendo o Presidente da mesa eleitoral coletora de votos até
30 (trinta) minutos antes da hora determinada para o início da votação,
assumirá a Presidência o primeiro mesário e, na falta ou impedimento
deste, o segundo mesário e o suplente, sucessivamente.
§ 3 - Poderá o membro da mesa que assumir a presidência nomear “ad hoc”,
dentre as pessoas presentes e observados os impedimentos do parágrafo
4º deste artigo, os membros necessários para completar a mesa.
§ 4 - Não poderão fazer parte das mesa eleitoral coletora de votos e Comissão
Eleitoral Estadual, os candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por
afinidade, até o segundo grau.
6 - DA VOTAÇÃO
ART. 48 - Estarão aptos a votar:
I)
todos os associados com propostas aprovadas pela Diretoria Executiva
até 90 (noventa) dias antes da data das eleições;
II)
os associados com a mensalidade social em dia até 30 (trinta) dias antes
da data das eleições.
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§ Único: A partir de 20 (vinte) dias do encerramento do prazo de pagamento
das mensalidades Sociais, estará à disposição das chapas concorrentes, junto
à Secretaria do Sindicato, a relação definitiva dos associados em condições
de votar.
ART. 49 - Até um dia antes da data da votação, os membros da mesa eleitoral coletora de
votos verificarão se estão em ordem o material e a urna destinada a recolher os
votos, providenciando o Presidente, para que sejam supridas eventuais deficiências.
ART. 50 - A votação será em turno único: no dia estabelecido no edital de convocação,
o presidente da mesa eleitoral coletora de votos declarará iniciados os trabalhos
às 9 (nove) horas e o encerramento da votação às 18 (dezoito) horas.
§ Único: A critério da mesa eleitoral coletora de votos, é facultado reservar um
período do dia para fazer coleta de votos, através de urna itinerante, devendo
divulgar, com antecedência, na respectiva diretoria regional o local e o horário
da coleta.
ART. 51 - Iniciada a votação, cada eleitor, depois da identificação, assinará a folha de
votantes pela ordem de apresentação à mesa, receberá a cédula única rubricada pelos três (3) componentes da mesa eleitoral coletora de votos e pelo Presidente da Comissão Eleitoral Estadual e, na cabine indevassável, assinalará a
chapa de sua preferência, na seqüência a depositará, fechada, na urna colocada
junto à mesa coletora.
ART. 52 - A mesa eleitoral coletora de votos resolverá de pronto as dúvidas e controvérsias que surgirem durante a votação, registrando em ata, as principais deliberações.
§ 1 - No uso dessa faculdade, poderá a mesa determinar as providências que
julgar necessárias, inclusive o voto em separado, quando persistir a dúvida.
§ 2 - Os eleitores que estiverem fora de suas respectivas Diretorias Regionais
poderão votar em outra Diretoria Regional, através do voto em trânsito,
devendo a mesa eleitoral coletora de votos acolher o voto em separado.
§ 3 - Cada chapa poderá indicar um fiscal para acompanhar a votação em cada
mesa coletora, devendo a indicação ser entregue diretamente ao presidente da mesa eleitoral coletora de votos até o início da abertura dos
trabalhos de coleta dos votos, mediante credencial emitida pelo candidato
a Diretor Presidente da respectiva chapa.
ART. 53 - Encerrados os trabalhos de votação, as urnas serão lacradas e o lacre rubricado pelos membros da mesa eleitoral coletora de votos e pelos fiscais de chapas.
ART. 54 - Em seguida, o presidente fará lavrar a ata, que será assinada por ele, pelos
mesários e fiscais de chapas, registrando a data e a hora do início e do encerramento dos trabalhos, o total de votantes e dos associados em condições de
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votar, o número de votos em separado, se houver, bem, como, resumidamente,
se tiver havido, os protestos apresentados, esclarecendo-se os motivos de eventuais falta de quaisquer das assinaturas na ata ou rubrica no lacre das urnas. A
seguir, o presidente da mesa eleitoral coletora de votos enviará ao Presidente da
Comissão Eleitoral Estadual, mediante documento comprobatório, todo o material utilizado durante a votação.
ART. 55 - As urnas com os votos coletados, deverão estar no local de apuração, no
mínimo, uma hora antes do início da apuração dos votos.
ART. 56 - Os associados, cujos nomes não constarem da lista de votantes, assim como
os dos votantes em trânsito, votarão em separado, recebendo sobrecarta apropriada para nela colocar a cédula que assinalou o voto, garantindo-se a inviolabilidade do voto.
§ Único: O presidente da mesa eleitoral coletora de votos anotará no verso da
sobrecarta as razões da medida para posterior decisão dos membros da Comissão Eleitoral Estadual.
7 - DA APURAÇÃO
ART. 57 - Após cinco dias do encerramento da votação, instalar-se-á Assembléia Eleitoral Pública e permanente, preferencialmente na sede do Sindicato ou em outro
local definido no Edital de Convocação da respectiva Assembléia Geral Ordinária
de Eleições, para apuração dos votos, que será realizada pela Comissão Eleitoral
Estadual, escolhida conforme estabelece o Artigo 41 deste Estatuto.
§ Único: Cada chapa concorrente terá direito a acompanhar o processo de apuração dos votos com um fiscal, o qual deverá ser indicado, por escrito, ao Presidente da Comissão Eleitoral Estadual até 10 (dez) dias antes da data da apuração.
ART. 58 - Instalada a mesa apuradora, procederá a abertura das urnas e à contagem
dos votos.
§ Único: Será válida a votação com a participação de qualquer número de associados no processo eleitoral, depositando seus votos em primeira e única
votação.
ART. 59 - Contadas as cédulas de cada urna, o Presidente da Comissão Eleitoral
Estadual verificará se o número coincide com o da lista dos votantes.
§ 1 - Se o número de cédulas (votos) for igual ou inferior ao de votantes, farse-á a apuração.
§ 2 - Se o total de cédulas for superior ao da lista de votantes, proceder-se-á à
apuração, descontando-se dos votos atribuídos à chapa mais votada o
número de votos equivalente às cédulas em excesso, desde que esse
número seja inferior à diferença entre as duas chapas mais votadas.
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§ 3 - Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferença entre as duas
chapas mais votadas, a urna será anulada.
§ 4 - Encaminhar-se-ão, um a um, os votos em separado, decidindo a comissão eleitoral Estadual, por maioria, em cada caso, pela sua admissão ou
rejeição.
§ 5 - Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer suscetível de identificar o eleitor, ou tendo este assinalado duas ou mais chapas, o voto será
anulado.
ART. 60 - Sempre que houver protesto fundamentado em contagem errônea de votos,
vícios de cédulas, deverão estas ser conservadas em invólucros lacrados, que
acompanharão o processo eleitoral até a decisão final.
ART. 61 - Assiste ao eleitor, através dos fiscais de chapas, o direito de oferecer à mesa
qualquer protesto referente à apuração da respectiva urna, devendo o protesto
verbal ser ratificado, no curso dos trabalhos de apuração da urna, por escrito,
sob pena de não ser considerado.
ART. 62 - Finda a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral Estadual proclamará
os candidatos eleitos e fará lavrar a ata dos trabalhos eleitorais.
§ 1 - A ata será assinada pelo presidente e demais membros da comissão e
pelos fiscais das chapas, esclarecendo-se os motivos da eventual falta de
quaisquer assinaturas.
§ 2 - A ata fará referência expressa à prática de atos relativos à votação, a
votos em separado, nulos, brancos e válidos.
ART. 63 - O Sindicato comunicará, por escrito, à sua empresa, se for empregado, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, a eleição e a data de posse do empregado
eleito.
ART. 64 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas
eleições no prazo de 30 (trinta) dias, limitando-se a eleição entre estas chapas.
ART. 65 - Os membros serão eleitos na forma em que forem mencionados na chapa no
momento do seu registro; já os suplentes serão convocados, em caso de vacância, pela ordem da numeração recebida na chapa para preencher o cargo vago.
8 - DAS PEÇAS ESSENCIAIS DO PROCESSO ELEITORAL
ART. 66 - Ao serviço da Secretaria cabe organizar o processo eleitoral.
§ 1 - São peças essenciais do processo eleitoral:
I.
o Edital de Convocação;
II.
a folha de exemplar do jornal em que foi publicado o aviso resumido
do edital e as chapas com registro definitivo;
III.
a relação dos eleitores;
IV.
a composição das mesa eleitoral coletora de votos e Comissão Eleitoral
Estadual;
V.
a lista de votantes para as devidas assinaturas no ato da votação;
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VI.
VII.
VIII.
IX.

a cópia da cédula única;
a relação dos fiscais de chapa;
a ata contendo as chapas com registro definitivo.
os documentos relativos à impugnação, as contra-razões, as decisões e
as informações necessárias ao bom andamento do processo eleitoral.
§2 - A Secretaria deverá fazer chegar todo o material para perfeita realização das eleições ao Diretor Regional de cada Diretoria Regional,
com antecedência mínima de três dias da data das eleições, ficando
ele com a incumbência de até um dia antes da instalação dos trabalhos repassá-lo ao presidente da mesa coletora.
9 - DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL
ART. 67 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos
deste Estatuto, ficar comprovado:
I)
que foi realizada em dia, hora e locais diversos dos designados no Edital
de Convocação ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada, sem que todos os eleitores constantes da folha de votação tenham
votado;
II)
que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste Estatuto;
III)
ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente.
§ Único: A anulação do voto não implicará a anulação da urna em que a ocorrência se verificar. De igual forma, a anulação da urna não importará a anulação da eleição, salvo se o número de votos anulados for igual ou superior ao
da diferença final entre as duas chapas mais votadas.
ART. 68 - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa, nem
dela se aproveitará o seu responsável.
ART. 69 - Anuladas as eleições no Sindicato, outras serão convocadas pelo Diretor
Presidente do Sindicato no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do
despacho anulatório em edital, que será afixado na sede do Sindicato e publicado em jornal de circulação estadual.
10 - DOS RECURSOS DO PROCESSO ELEITORAL
ART. 70 - O prazo de interposição de recursos será de três dias, contados da data final
da realização do pleito.
§ 1 - Os recursos poderão ser propostos por qualquer associado em pleno gozo
de seus direitos sociais.
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§ 2 - O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados serão apresentados em duas vias, com contra-recibo, na Secretaria do Sindicato, e
juntados os originais à primeira via do processo eleitoral. A segunda via
do recurso e dos documentos que o acompanham serão entregues, também com contra-recibo, em 48 (quarenta e oito) horas, ao recorrido que
terá o prazo de três dias para oferecer contra-razões.
§ 3 - Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra-razões do recorrido,
a Comissão Eleitoral Estadual decidirá sobre o assunto emitindo parecer
final dentro de três dias, sendo soberanas suas decisões.
ART. 71 - Os prazos constantes deste capítulo serão computados excluindo o dia do
começo e incluído o do vencimento, que será prorrogado para o primeiro dia útil
se cair em sábado, domingo ou feriado.
10 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
ART. 72 - Compete à Diretoria Executiva do Sindicato, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas da homologação do resultado das eleições, dar publicidade do resultado
do pleito, por edital, que será afixado na sede do Sindicato e publicado através
de jornal de circulação estadual.
11 - DA POSSE DOS ELEITOS
ART. 73 - A posse dos membros da Diretoria Executiva, dos Diretores Representantes
junto à Federação, dos Diretores Regionais e do Conselho Fiscal, acontecerá no
dia 10 de dezembro, no ano do término do mandato da administração anterior.
ART. 74 - Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e o
Estatuto do Sindicato.
ART. 75 - Se, por motivo de candidatura a mandato federal, estadual ou municipal,
qualquer dos eleitos não puder entrar em exercício na data prevista neste Estatuto, esta circunstância não impedirá a sua posse, podendo licenciar-se pelo
período em que perdurar o impedimento, desde que não superior a 180 (cento e
oitenta) dias.
ART. 76 - À Diretoria Executiva compete suprir as lacunas e dirimir as dúvidas surgidas
na aplicação do processo eleitoral, salvo em questões de impugnação de chapas
e/ou de candidaturas e da apuração dos votos eleições gerais, caso este de
responsabilidade da Comissão Eleitoral, assim como as questões específicas das
mesas coletoras a elas afetas.
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CAPÍTULO VIII - DA PERDA DO MANDATO
ART. 77 - Os membros da Diretoria Executiva, os Diretores Representantes junto à
Federação, as Diretorias Regionais e o Conselho Fiscal perderão seus mandatos
nos seguintes casos:
I)
malversação ou dilapidação do patrimônio social;
II)
grave violação deste Estatuto;
III)
abandono de cargo, na forma prevista no parágrafo único do artigo 83
deste Estatuto;
IV)
aceitação ou solicitação de transferência que importe afastamento do exercício do cargo.
§ 1 - A perda do mandato será declarada pelo Conselho Deliberativo e ratificada por Assembléia Geral.
§ 2 - Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo ou do Conselho
Fiscal deverá ser precedida de notificação que assegure ao interessado o
pleno direito de defesa, cabendo recurso na forma deste Estatuto.
ART. 78 - Na hipótese de perda do mandato, as substituições se farão de acordo com
o que dispõem o Artigo 79 e demais dispositivos deste Estatuto.
ART. 79 - A convocação dos suplentes, quer para a Diretoria Executiva, quer para
Diretor Representante junto à Federação, Diretorias Regionais e para o Conselho Fiscal, compete ao Diretor Presidente, ou ao seu substituto legal, e obedecerá à ordem de menção da chapa eleita.
ART. 80 - Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da Diretoria Executiva, do Diretor Representante junto à Federação, das Diretorias Regionais ou do
Conselho Fiscal, assumirá automaticamente o cargo vacante o substituto legal
previsto neste Estatuto.
§ 1 - As renúncias serão comunicadas, por escrito, ao Diretor Presidente do
Sindicato.
§ 2 - Em se tratando de renúncia do Diretor Presidente do Sindicato, será notificada, igualmente por escrito, ao substituto legal, que dentro de 48 (quarenta e oito) horas reunirá a Diretoria Executiva para ciência do ocorrido.
ART. 81 - Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria Executiva, do Diretor Representante junto à Federação, das Diretorias Regionais e do Conselho Fiscal e se não
houver mais suplentes para preenchimento dos cargos, o Diretor Presidente,
ainda que resignatário, convocará a Assembléia Geral a fim de que constitua
uma Junta Governativa Provisória.
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ART. 82 - A Junta Governativa Provisória, constituída nos termos do artigo anterior,
procederá às diligências necessárias à realização de novas eleições, para investidura dos cargos da Diretoria Executiva, Diretores Representantes junto à Federação, Diretorias Regionais e Conselho Fiscal, em conformidade com este Estatuto, no prazo de 90 (noventa) dias.
§ Único: Caso a renúncia prevista no artigo 81 ocorra faltando menos de seis
meses para o término do mandato, a Junta Governativa Provisória completará
o período, assumindo os novos dirigentes na data do encerramento do período administrativo previsto para os renunciantes. Caso contrário, os novos dirigentes eleitos assumirão o Sindicato com mandato até a data de encerramento previsto para a Diretoria Executiva, os Diretores Representantes junto
à Federação, as Diretorias Regionais e o Conselho Fiscal renunciante.
ART. 83 - No caso de abandono de cargo, processar-se-á na forma dos artigos anteriores, não podendo, entretanto, o membro da Diretoria Executiva, Diretor Representante junto à Federação, Diretoria Regional ou Conselho Fiscal que houver abandonado o cargo ser eleito para qualquer mandato de administração
sindical ou de representação nesta Entidade durante os cinco anos subseqüentes
ao abandono.
§ Único:
abandono de cargo a ausência não justificada a quatro reuniões ordinárias ou extraordinárias sucessivas ou a oito alternadas da Diretoria Executiva e no, caso
do Conselho Deliberativo, Diretor Representante junto à Federação e do Conselho
Fiscal, a duas sucessivas ou quatro alternadas, no respectivo mandato.
ART. 84 - Ocorrendo falecimento de membro da Diretoria Executiva, do Diretor Representante junto à Federação, da Diretoria Regional ou do Conselho Fiscal, assumirá o cargo, automaticamente, seu substituto legal previsto neste Estatuto.

CAPÍTULO IX - DA GESTÃO FINANCEIRA E SUA
FISCALIZAÇÃO
ART. 85 - Compete à Diretoria Executiva:
Iorganizar, de acordo com a lei vigente, com parecer do Conselho Fiscal, o balanço financeiro e patrimonial do ano anterior, para apreciação da Assembléia Geral, até o final do 1º (primeiro) quadrimestre do ano;
II organizar, por contabilidade legal e submeter até o final do último quadrimestre
de cada ano à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, com parecer do Conselho Fiscal, a proposta de orçamento da receita e despesa para o exercício
seguinte, observadas as instruções em vigor;
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III -

ao término do mandato, fazer prestação de contas de sua gestão do exercício
financeiro correspondente, levantando para esse fim, por contabilista legalmente habilitado, os balanços de receitas e despesas, a situação econômica do Livro
Diário e Caixa, da Contribuição Sindical e rendas próprias, nos quais, além de
sua assinatura, constem as do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro, nos
termos deste Estatuto;
IV - instituir e arbitrar valores para custeio das despesas pessoais e com uso de
veículos, de diretores, conselheiros, associados e prepostos do Sindicato, quando a serviço da instituição fora das suas respectivas sedes e/ou em viagens;
Vestabelecer valores em moeda corrente nacional, que constituirão os limites, a
título de adiantamento, para o Diretor Financeiro e demais diretores e prepostos
na sede do Sindicato, bem como para um fundo financeiro nas diretorias regionais, visando à cobertura de despesas das atividades de rotina ou com objetivos
específicos, estabelecendo os mecanismos de controle e prestação de contas;
VI - fazer organizar e submeter ao Conselho Fiscal para parecer os balancetes mensais e balanço anual do Sindicato;
VII - preparar periodicamente análises da situação financeira do Sindicato e relatório
semestral do demonstrativo de receitas e despesas, encaminhando-o para os
diretores regionais, ao Conselho Fiscal e proceder à sua publicação nos órgãos
de divulgação interna da entidade.

CAPÍTULO X - DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO
ART. 86 - Constituem patrimônio do Sindicato:
I)
as contribuições sindicais da categoria;
II)
as doações e legados;
III)
os bens e valores adquiridos e as rendas por eles produzidas;
IV)
aluguéis de imóveis e os juros de títulos e de depósitos;
V)
as multas e outras rendas eventuais;
VI)
as taxas assistenciais e/ou confederativas provenientes de acordos/convenções ou dissídios coletivos de trabalho;
VII) os bens móveis e imóveis;
VIII) as contribuições sociais dos associados - mensalidades.
§ Único: Nenhuma outra contribuição poderá ser imposta aos associados além
das determinadas no presente estatuto, nas leis vigentes ou que venham a
ser determinadas por Assembléia Geral.
ART.87 - As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas estabelecidas em seu orçamento anual.
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ART.88 - A administração do Patrimônio do Sindicato, constituído pela totalidade dos
bens que possuir, compete à Diretoria Executiva.
ART.89 - Os bens imóveis só poderão ser alienados mediante autorização expressa de
Assembléia Geral, com quórum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) mais um
dos associados com direito a voto, em primeira convocação, devendo a deliberação merecer a aprovação por maioria absoluta; na falta deste, em segunda e
última convocação, uma hora após, no mesmo local, com a presença de qualquer número de associados com direito a voto, a deliberação só terá validade
com aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes. Em ambos os casos, a votação deverá ser por escrutínio secreto.
§1 - A venda de imóveis será efetuada pela Diretoria Executiva após autorização de Assembléia Geral, convocada por edital, publicado em jornal de
circulação estadual com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
§2 - O Conselho Fiscal será consultado sobre a venda de imóveis, devendo
emitir seu parecer à Assembléia.
ART.90 - Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio do
Sindicato são equiparados a crime de peculato, julgado e punido de acordo com
a legislação penal.
ART.91 - Em caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa em Assembléia Geral para esse fim convocada e com a presença mínima
de 2/3 (dois terços) dos associados quites, com o seu patrimônio, pagas as
dívidas legítimas decorrentes de sua responsabilidade, tomará o destino que a
mesma Assembléia Geral de dissolução vier a dar, por voto direto e secreto,
devendo ser aprovada por 50% (cinqüenta por cento) mais um dos associados
quites presentes, respeitadas as disposições do artigo 61 do Código Civil.

CAPÍTULO XI - DA INSTITUIÇÃO DE GREVE
ART.92 - Esgotadas as possibilidades de negociação salarial e respeitada a legislação
vigente, é facultado ao Sindicato decretar greve em Assembléia Geral convocada
para tal fim.
ART.93 - O edital de convocação da Assembléia Geral Extraordinária deve caracterizar
a convocação dos funcionários por órgão empregador. O quórum qualificado
para deliberar sobre o assunto, em primeira convocação, deverá ser de 50%
(cinqüenta por cento) mais um dos empregados associados quites com o Sindicato, ou, em segunda convocação, uma hora após, no mesmo local e data, com
a presença de qualquer número de empregados associados presentes, devendo
a matéria merecer a aprovação de 2/3 (dois terços) dos associados presentes,
através do voto secreto.
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CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ART.94 - Serão tomadas obrigatoriamente, por escrutínio secreto, as deliberações
das assembléias gerais concernentes aos seguintes assuntos:
I)
eleições de associados para a representação da categoria previstas neste
Estatuto ou em lei;
II)
alienação ou venda de bens imóveis;
III)
dissolução da Entidade;
IV)
julgamento dos atos da Diretoria Executiva, relativos a penalidades impostas aos associados;
V)
julgamento de atos da Diretoria Executiva, que tenham merecido recurso
para a Assembléia Geral;
VI)
deliberação sobre decretação de greve.
ART.95 - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos em lei e neste Estatuto.
ART.96 - Não havendo disposição especial em contrário, prescreve em dois anos o
direito de pleitear a reparação de atos que hajam infringido qualquer disposição
estabelecida no presente Estatuto.
ART.97 - No caso da existência de cargos vagos ou que venham a vagar durante o
exercício do mandato da Diretoria Executiva, do Diretor Representante junto à
Federação, das Diretorias Regionais ou do Conselho Fiscal, não havendo suplentes para preenchê-los, serão realizadas eleições suplementares para seu preenchimento, através de Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, obedecendo aos mesmos procedimentos das demais Assembléias Gerais Extraordinárias.
§ 1 - As eleições previstas no “caput” deste artigo serão realizadas pelo processo de votação direta pela respectiva assembléia. Considerar-se-á eleito o candidato individual ou por chapa que obtiver o maior número de
votos, em relação aos votantes da assembléia para cada cargo disputado
na administração do Sindicato, cujo mandato será coincidente ao da Diretoria Executiva em exercício.
§ 2 - A apresentação das candidaturas poderá ser efetuada a partir da data da
publicação do edital de convocação até 72 (setenta e duas) horas do início
dos trabalhos da assembléia, e poderá ser individual para um determinado cargo ou por chapa, preenchendo todos os cargos vagos de acordo
com o Edital de Convocação.
§ 3 - A mesa diretora dos trabalhos da assembléia, prevista neste artigo, será
transformada em mesa receptora e apuradora de votos.
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§ 4 - Os eleitos tomarão posse imediatamente depois de proclamados os resultados.
ART.98 - O presente Estatuto somente poderá ser alterado através de Assembléia
Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, observando-se o quórum mínimo de metade mais um
dos associados efetivos quites com a tesouraria, em primeira convocação, deliberando, por maioria simples, ou em segunda e última convocação, uma hora
após no mesmo local, com qualquer número de associados presentes, devendo
as deliberações ser tomadas por 2/3 (dois terços) dos presentes, respeitadas as
disposições do parágrafo único do artigo 59 do Código Civil.
ART.99 - O presente Estatuto aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária especificadamente convocada para este fim, realizada em Lages/SC na data de 27 de
maio de 2003, entra em vigor nesta data, revogando integralmente o Estatuto
até então em vigor, com exceção das disposições referentes à composição da
Diretoria Executiva, Diretores Representantes junto à Federação e Diretorias
Regionais, que passam a vigorar a partir das próximas eleições gerais do Sindicato, cabendo à Diretoria Executiva providenciar o devido registro junto ao órgão
competente.
Lages/SC, 27 de maio de 2003.
Assembléia Geral Extraordinária
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Dirigentes SEAGRO-SC
Gestão 10/dezembro/2000 a 10/dezembro/2003

Diretoria Executiva
Efetivos:

Suplentes:

Presidente: Raul Zucatto
1º Vice-presidente: José Salomão Koerich
2º Vice-presidente: Rosa Maria Agovino
Secretário Geral: Ademir Tadeo de Souza
1º Secretário: Luiz Dal Farra
1º Tesoureiro: Silvio Thadeu de Menezes
2º Tesoureiro: Robison Borges

1º Osmarino Ghizoni
2º Herwald Otto Ttrebien
3º Luiz Carlos Vieira
4º Luciano Gebler
5º Salvador Marconi Friedrich
6º Valmor Luiz Dall’Agnol
7º Marcelo Alexandre de Sá

Delegados Representantes Junto à
Federação (FISENGE)
Titulares:

Suplentes:

1º Valdemar Hercilio de Freitas (Salgado)
2º Vlademir Gazoni

1º Durci Feltrin Citadin
2º Gilson José Marcinichen Galotti

Conselho Fiscal:
Titulares:

Suplentes:

1º Paulo Sérgio Tagliari
2º Joao Luiz Zanatta
3º Luiz Alberto Lichtemberger

1º Luiz Carlos R. Echeverria
2º Luiz Carlos Moreira da Maiia
3º Gilberto Nava
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Diretores Regionais
ARARANGUÁ:
Diretor Regional: Antonio S. Soares
1º Suplente: Clódis Odacir R. de Brito
2º Suplente: Carlos Cogo

CONCÓRDIA:
Diretor Regional: Zemiro Massotti
1º Suplente: Vitor Luiz Mechelon
2º Suplente: André Ricardo Poletto

BLUMENAU
Diretor Regional: Hugo José Hermes
1º Suplente: Pedro Claudino dos Santos Jr
2º Suplente: Paulo Fernando Warmling

CRICIÚMA
Diretor Regional: Márcio Sônego
1º Suplente: Fernando Damian P. Filho
2º Suplente: Roberto Francisco Longhi

CAÇADOR:
Diretor Regional: Amador Tomaselli
1º Suplente: Siegfried Mueller
2º Suplente: Carlos Leomar Kreutz

CURITIBANOS:
Diretor Regional: Romeu Flamia
1º Suplente: Oscar Agostini
2º Suplente: Anildon de Oliveira Ribeiro

CAMPOS NOVOS:
Diretor Reg.: Antonio Domeval Alexandre
1º Suplente: Maria Luiza G. Carlesso
2º Suplente: Eduardo Briese Neujahr

FLORIANÓPOLIS
Diretor Regional: Leo Teobaldo Kroth
1º Suplente: Plínio Smiderle
2º Suplente: Aarão Luiz Schmitz Júnior

CANOINHAS:
Diretor Regional: Adriano M. de Souza
1º Suplente: José Alfredo da Fonseca
2º Suplente: Bernadete Grein

ITAJAÍ:
Diretor Regional: Germano Fuchs
1º Suplente: Cidinei Cordini
2º Suplente: Gilmar Roberto Zaffari

CHAPECÓ:
Diretor Regional: Márcio Antonio de Mello
1º Suplente: Haroldo Tavares Elias
2º Suplente: Ivan Tadeu Baldissera

JARAGUÁ DO SUL
Diretor Regional: Sérgio Victor Santini
1º Suplente: Cristiane Mara Fiedler
2º Suplente: Pedro de Almeida
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JOAÇABA:
Diretor Reg.: Ponciano Tex de Vasconcellos
1º Suplente: Darci Severino Gálio
2º Suplente: Sérgio Roberto Zoldan

SÃO JOAQUIM
Diretor Regional: Jorge Dotti Cesa
1º Suplente: Luiz Carlos Rodrigues Martins
2º Suplente: Názaro Vieira Lima

JOINVILLE
Diretor Regional: José Mariano R. Perobelli
1º Suplente: Fernando W. Rothbarh
2º Suplente: Anselmo Benvindo Cadorim

SÃO MIGUEL DO OESTE:
Diretor Regional: Mateus Luiz Seganfredo
1º Suplente: João Carlos Biasibetti
2º Suplente: Vanderli Soprano

LAGES:
Diretor Regional: Ademir Antonio Ferrari
1º Suplente: Paulo Primo Bertoletti
2º Suplente: Humberto S. de Souza

TUBARÃO
Diretor Regional: Inácio Trevisan
1º Suplente: Luiz Marcos Bora
2º Suplente: Márcio Medeiros de Souza

MAFRA:
Diretor Regional: Gilberto Gava
1º Suplente: Sonia Regina Ribas Pereira
2º Suplente: Luiz Fernando G. de Souza

VIDEIRA:
Diretor Regional: Elzio Tadeu Peruchi
1º Suplente: Arno Eyng
2º Suplente: Luiz Ramos Filho

RIO DO SUL:
Diretor Regional: Jefferson Araújo Flaresso
1º Suplente: Eduardo Medeiros Piazera
2º Suplente: Moacir Warmling

XANXERÊ
Diretor Regional: Nardo Ferreira Guterres
1º Suplente: Elizabeth Leivas Reis
2º Suplente: Genésio Cúnico
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Assessorias
JURÍDICA
Marangoni & Consultores Associados Ltda – Drª Sandra Marangoni
Rua Jerônimo Coelho, 293, Centro Executivo Gia, sala 1002, Centro, Florianópolis/SC
Fone/Fax (48) 333-8578
E-mail: sandramarangoni@linhalivre.net

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Actum Comunicação – Jorn. Gertrudes Hoffmann
Rua Isaura C. Pires, 69, Capoeiras, Florianópolis/SC
Fone/Fax: (48) 348-2844
E-mail: actumsc@aol.com

CONTÁBIL
RG Contadores Associados Ltda SC
Rua Dom Jaime Câmara, 77, sala 101, Centro, Florianópolis/SC
Fone/Fax (48) 3025-6424
E-mail: pessoal@rgcontadores.com.br

ECONÔMICA - DIEESE/SC
Av. Mauro Ramos, 1624, Centro, Florianópolis/SC
Tel: (48) 228-1621, Fax: 228-1621
E-mail: ersc@dieese.org.br
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12 de outubro
Dia do Engenheiro Agrônomo
29 de abril
Aniversário do SEAGRO/SC
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