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NNOORRMMAASS  EELLEEIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  SSEEAAGGRROO--SSCC  

GGeessttããoo  22001155--22001188  
 

CARGOS A PREENCHER:  
 

 DIRETORIA EXECUTIVA:  
Membros titulares: 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;  
Membros suplentes: oito (8) nomes arrolados e numerados de um a oito sucessivamente. 

 DIRETORES REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO (FISENGE):  
Um (1) titular e um (1) suplente. 

 CONSELHO FISCAL:  
Três (3) titulares e três (3) suplentes. 

 DIRETORIAS REGIONAIS:  
Um (1) diretor regional; um (1) diretor regional adjunto e um (1) diretor secretário regional, em cada 
uma das 22 (vinte e duas) diretorias regionais. 
 

Obs.: Os candidatos para os cargos nas diretorias regionais, obrigatoriamente, devem ter sua 
localização (domicílio) nos municípios da jurisdição da respectiva diretoria regional, e para os demais 
cargos, o domicílio poderá ser em qualquer município do estado de Santa Catarina. 
 

PERÍODO DO MANDATO:  
O mandato dos eleitos será de 10 de dezembro de 2015 a 10 de dezembro de 2018. 
 

PROCESSO DE ESCOLHA:  
Eleição direta no dia 09 de novembro de 2015 com mesas coletoras nas 22 diretorias regionais. 
 

PERÍODO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS:  
De 10 de agosto à 08 de setembro de 2015. 
 

LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO:  
Na secretaria do Sindicato, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 12h00min e das 13h30min 
às 17h30min, no endereço da sede do SEAGRO/SC, situada na Rua Adolfo Melo, nº 35, Centro 
Executivo Via Veneto, sala 1002, bairro Centro, Florianópolis/SC. 
 

QUEM PODERÁ SE CANDIDATAR:  
Todos os Eng. Agrônomos associados do SEAGRO, com propostas aprovadas até abril/2015, quites com 
as mensalidades/anuidade do Sindicato até a data de regitro da chapa, podendo quitá-las no ato do 
registro, mediante pagamento com contra-recibo a ser fornecido pelo Sindicato. 
Obs.: Não é permitida a inscrição de um mesmo associado em mais de uma chapa, ficando 
automaticamente impugnados em todas as chapas concorrentes aqueles que estiverem em mais de 
uma. As chapas deverão ter uma denominação e conter candidatos para todos os cargos titulares e 
suplentes, sendo permitida a repetição de apenas dois nomes, que poderão constar da diretoria 
executiva e como representantes junto à Federação. 
 

QUEM PODERÁ VOTAR:  
Poderão votar todos os associados com proposta de sócio aprovada pela Diretoria Executiva até 
10/08/2015 e em dia com as mensalidades/anuidade até o mês de setembro/2015, pagas até 
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09/10/2015. A partir de 29 de outubro de 2015, estará à disposição das chapas concorrentes, junto à 
secretaria do Sindicato a relação dos associados em condição de votar. 
 

PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE CHAPAS: 
1. Encaminhar requerimento em duas (2) vias, ao Diretor Presidente do Sindicato, assinado por, 

no mínimo, um dos candidatos a integrarem a chapa; 
2. Nominata completa dos integrantes da chapa; 
3. Resumo do plano de trabalho; 
4. Apresentar Declaração de Adesão à chapa assinado pelos seus componentes, caracterizando 

aceitação do cargo que estiver concorrendo. Não é permitida a inscrição em mais de uma chapa; 
 

NOME DA CHAPA E ORDEM DA CÉDULA ELEITORAL:  
As chapas inscritas deverão ter uma denominação e a posição na cédula de votação obedecerá à  
ordem de registro das chapas. 
 

IMPUGNAÇÃO DE CHAPAS: 
A impugnação de chapas e/ou candidaturas poderá ser feita até 11/09/2015, sendo apresentada em 
petição fundamentada por, no mínimo, um dos membros da chapa impugnante ou qualquer associado 
quites com a tesouraria do Sindicato, dirigida à Comissão Eleitoral, a qual é soberana em sua decisão, 
sendo a instância administrativa final. 
 

COMISSÃO ELEITORAL: 
A Comissão Eleitoral será composta por cinco (5) membros, sendo três (3) titulares e dois (2) 
suplentes, todos associados do Sindicato, escolhidos em até dois (2) dias após o prazo de registro de 
chapas, em comum acordo entre os candidatos a Diretor presidente da Diretoria Executiva das chapas 
concorrentes. Caso não cheguem a um consenso, serão designados imediatamente após esgotado o 
prazo previsto no Estatuto pela Diretoria Executiva do SEAGRO/SC, através de Portaria Fundamentada. 
No caso de chapa única os membros da Comissão Eleitoral serão indicados em comum acordo entre o 
Diretor presidente do Sindicato e o candidato a Diretor presidente da Diretoria Executiva da chapa 
concorrente, não havendo consenso a indicação caberá à Diretoria Executiva do SEAGRO/SC, 
imediatamente após esgotado o prazo, através de Portaria Fundamentada. 
 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ELEIÇÃO: 
Data: 9 de novembro de 2015              
Local: Urnas instaladas nas 22 diretorias regionais do SEAGRO-SC.  .                                                                  
Horário: das 8h00 às 17h30                 
Voto: Cada eleitor votará em até duas chapas. 
Obs.: A critério das mesas eleitorais poderá ser reservado um período durante a eleição para utilização 
de urna itinerante. Neste caso deve ser divulgado pelo presidente da mesa eleitoral com antecedência 
mínima de 3 (três) dias, na respectiva área de abrangência da sua diretoria regional, o horário e o 
roteiro a ser obedecido. 

 

MESA ELEITORAL:  
As eleições serão dirigidas por mesas eleitorais coletoras e apuradoras de votos nas 22 diretorias 
regionais, compostas por um presidente, dois mesários e um suplente designados pelo diretor 
presidente do SEAGRO-SC, por portaria fundamentada.  
Obs.: Encerrados os trabalhos de votação, as urnas serão lacradas e rubricadas pelos membros da 
mesa coletora e pelos fiscais de chapa que assim desejarem. Em seguida a urna será encaminhada pelo 
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presidente da mesa coletora de votos ao presidente da Comissão Eleitoral, juntamente com todo o 
material utilizado durante a votação, devendo estar no local da apuração, que será a sede do sindicato, 
no mínimo, uma hora antes do início da apuração. 
 

FISCAL(IS) DE CHAPA(S):  
Cada chapa inscrita poderá indicar um fiscal para acompanhar os trabalhos de votação e apuração. A 
indicação poderá ser feita até o início da votação, aos presidentes das mesas eleitorais. 
 

VOTAÇÃO: 
O voto é direto, individual, secreto e por chapa. É permitido o voto em trânsito, devendo ser tomado 
em separado. Não é permitido o voto por procuração.  
 

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO:  
A apuração acontecerá no dia 16 de novembro de 2015, na sede do Sindicato, situada na Rua Adolfo 
Melo, 35, Centro Executivo Via Veneto, sala 1002, bairro Centro, Florianópolis/SC, através de 
Assembléia Pública e Permanente, com início dos trabalhos às 9 horas, sob a responsabilidade da 
Comissão Eleitoral. 
 

DOS ELEITOS:  
Serão consideradas eleitas as chapas que alcançarem o maior número de votos, no somatório do 
conjunto das mesas eleitorais no estado. Será válida a votação com a participação de qualquer número 
de associados no processo eleitoral, depositando seus votos em primeira e única votação. Finda a 
apuração, o presidente da Comissão Eleitoral proclamará os candidatos eleitos. 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADOS:  
A diretoria executiva do SEAGRO/SC divulgará o resultado através de publicação de edital com a 
nomenclatura da chapa eleita em jornal de circulação estadual até 48 horas após o resultado da 
apuração. 
  

POSSE E MANDATO:  
A posse dos eleitos acontecerá na data do término do mandato da atual administração, ou seja, em 10 
de dezembro de 2015. 
 

INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS AOS PROCESSO ELEITORAL:  
O prazo de interposição de recursos ao processo eleitoral será de três (3) dias após encerrado o pleito, 
sendo encaminhado à Comissão Eleitoral, a qual  é responsável  pelo julgamento de recursos do 
processo eleitoral, sendo soberana em suas decisões. Em caso de empate entre as chapas mais 
votadas, realizar-se-á novas eleições no prazo de 30 (trinta) dias, após a data da apuração dos votos, 
limitando-se esta eleição entre tais chapas. Em caso de anulação da eleição, outra será realizada no 
prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do despacho anulatório, sendo a convocação feita através 
de edital expedido pelo Diretor presidente do Sindicato. 
 

 
Florianópolis(SC), 10 de agosto de 2015. 

 
 
 

Eng. Agr. VLADEMIR GAZONI 
Diretor Presidente 


