ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul – FARSUL, no uso de
suas atribuições, e com fundamento no que dispõe o art. 53 do Estatuto Social, faz saber que no dia
31 de outubro de 2018, das 9h às 16h, será realizada na sede desta Entidade, (Praça Saint Pastous
125 – Porto Alegre – RS) ELEIÇÃO para Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto ao Conselho da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA
Brasil, bem como Suplentes, para o mandato de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021,
ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, a contar do primeiro dia útil da
data de publicação do Aviso resumido deste Edital, nos termos do art. 54 do Estatuto Social,
encerrando-se às 18h do dia 17 de agosto de 2018. O requerimento, acompanhado dos documentos
exigidos para registro será dirigido ao Presidente da FARSUL, assinado pelo candidato à
Presidência. A Secretaria da FARSUL, no período destinado ao registro de chapas funcionará nos
dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 18h, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa
habilitada para o atendimento, prestar informações sobre o Processo Eleitoral, receber
documentação, fornecer recibo ou notificação de irregularidade da documentação apresentada. A
impugnação das candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da
publicação das chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, a eleição,
em segunda votação, será realizada no dia 10 de novembro de 2018 e não conseguindo quorum em
segunda votação será realizada no dia 20 de novembro de 2018, sempre no mesmo local e horários
previstos para as convocações anteriores. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizarse-á nova votação no prazo de 15 (quinze) dias, limitada às duas chapas mais votadas. Persistindo o
empate será proclamada eleita a chapa encabeçada pelo candidato de maior idade. A Comissão
Eleitoral designada fica assim constituída: Titulares, Leonardo Lamachia, Ademir Monteiro e
Augusto Fernando Tubino; Suplentes, Frederico Buss, Tereza Cristina Duarte de Oliveira e
Gustavo Medeiros.
Porto Alegre, 02 de agosto de 2018.
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