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SENALBA CAX 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS 

 

ESTATUTO SOCIAL 
CAPÍTULO I 

 

DA CONSTITUIÇÃO FINALIDADE E SIGLA 

          

  Art. 1º - Fica constituído na forma da lei e de acordo com o presente Estatuto, o 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS - SENALBA CAX, com âmbito de representação e 

base territorial no Município de Caxias do Sul, com sede e foro na Avenida Julio de 

Castilhos, 2020 conjunto 600 salas 604/605 CEP: 95010-002 Edifício Jaguaribe Centro 

na cidade de Caxias do Sul – Estado do Rio Grande do Sul, fundado em 16 de setembro 

de 1994, é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal 

da categoria profissional, dos empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de 

Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional, visando melhorias nas 

condições de vida e trabalho de seus representados, bem como a independência e a 

autonomia da representação sindical e atuar na manutenção e defesa das instituições 

democráticas da sociedade brasileira. 

 

Art. 2º - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,      

RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL do Município acima citado, constitui-se em Entidade Sindical de 

Primeiro Grau, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e 

existirá por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo Único: Este Sindicato adota como denominação à sigla SENALBA, a qual, 

para efeito de identificação em face dos demais sindicatos irmãos, deverá ser acrescida 

das letras “CAX”, identificadoras do Município de CAXIAS DO SUL/RS – SENALBA/CAX.  
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CAPÍTULO II 

DAS PRERROGATIVAS E DOS DEVERES DO SINDICATO 

 

Art. 3º - São prerrogativas do Sindicato: 

a)   representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais 

da categoria e os interesses individuais de seus associados; 

b) defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões administrativas ou judiciais; 

c) celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho ou suscitar dissídios coletivos; 

d) eleger os representantes da categoria, na forma deste Estatuto; 

e) estabelecer mensalidades para os associados e contribuições excepcionais à 

categoria, conforme decisões de Assembléia Geral; 

f) colaborar como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução de problemas 

relacionados com a categoria; 

g) representar a categoria nos congressos, seminários, encontros e conferência de 

qualquer âmbito. 

 

Art. 4º - SÃO DEVERES DO SINDICATO: 

a) estabelecer negociações com a representação da categoria econômica, visando à 

obtenção de justa remuneração e melhores condições de vida e de trabalho para a 

categoria profissional; 

b) zelar pelo cumprimento da legislação, acordos e convenções coletivas de trabalho, 

sentenças normativas e similares que assegurem direitos à categoria; 

c) manter serviços de assistência judiciária, visando à proteção da categoria 

profissional e de modo especial para os seus associados; 

d) promover a criação de cooperativas; 

e) assistir aos seus associados e seus beneficiários, junto aos órgãos de previdência e 

assistência social; 

f) lutar pelo fortalecimento da consciência e organização sindical, contra todas as 

formas de opressão e exploração; 

g) manter relações com as demais organizações sindicais, para a concretização da 

solidariedade social e defesa dos interesses nacionais; 

h) lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social 

e pelos direitos fundamentais do homem; 

i) promover o desenvolvimento da solidariedade social e profissional. 
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Parágrafo Único. Para bem cumprir o disposto neste Artigo, o Sindicato poderá criar e 

manter setores especializados.       

 

Art. 5º - O sindicato poderá filiar-se e desfiliar-se à Federação correspondente, bem 

como às demais organizações sindicais (Centrais, DIEESE, DIAP, etc.) desde que 

previamente autorizado pela Assembléia Geral. 

 

Art. 6º - SÃO CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO: 

a) observância das leis, deste Estatuto, dos princípios de moral e dos deveres cívicos; 

b) abstenção de qualquer propaganda ou atividade politíco-partidária, filosófica, 

religiosa ou racial; 

c) inexistência de cargo eletivo cumulativamente com o de empregado remunerado 

pela entidade, congênere ou federação; 

d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades do Sindicato, 

inclusive as de caráter político-partidário; 

e) gratuidade no exercício dos cargos eletivos, 

f) ressalvada a hipótese dos Diretores que se afastam permanentemente ou 

transitoriamente do seu vínculo empregatício para atenderem as atividades do Sindicato, 

quando será arbitrada uma ajuda de custo que não poderá ser inferior à recebida na 

profissão e reembolsada proporcionalmente ao período que tais Diretores ficarem em 

disponibilidade do Sindicato, o qual assumirá todos os ônus referentes ao aludido 

afastamento em relação ao respectivo contrato de trabalho. 

 

 

CAPITULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ASSOCIADO 

 

Art. 7º - Todo indivíduo que, por atividade profissional ou vínculo empregatício, integre a 

categoria dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 

de Orientação e Formação Profissional, que estiver de acordo com regras deste 

Estatuto, salvo os de falta de idoneidade, tens assegurado o direito de associar-se ao 

Sindicato, com todos os direitos e deveres aqui estabelecidos. 

 

Art. 8º - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS: 

a) participar com voz e voto nas Assembléias; 

b) votar e ser votado nas eleições dos postos eletivos e das representações do 

Sindicato, respeitadas as disposições estatutárias; 
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c) desfrutar para si e seus dependentes até completar 16 anos de todos os serviços e 

benefícios que lhes são garantidos pela condição de associado obedecida, as limitações 

estabelecidas em Regimento; 

d) requerer com um número de associados não inferior a 10% (dez por cento) dos 

sócios, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, justificando-a; 

e) participar e ser ouvido em todas as Assembléias e ou reunião de qualquer nível ou 

instância em que se discuta e se tomem decisões em relação a sua atividade ou 

conduta; 

Parágrafo Único. Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis. 

 

Art. 9º - SÃO DEVERES DO ASSOCIADO: 

a) pagar pontualmente a mensalidade social fixada em Assembléia Geral; 

b) votar nas eleições convocadas pelo Sindicato; 

c) comparecer às reuniões e Assembléias convocadas pelo Sindicato e acatar suas 

decisões; 

d) desempenhar com assiduidade, decisão e espírito de sacrifício o cargo para o qual 

tenha sido eleito ou designado e no qual tenha sido investido; 

e) prestigiar o Sindicato por todos os meios e propagar o espírito associativo, a 

solidariedade e a fraterna união de todos os trabalhadores; 

f) cumprir o presente Estatuto e as normas expedidas pela Administração e 

referendadas em Assembléia. 

 

Art. 10 - Os associados estão sujeitos às penalidades de advertência, de suspensão e de 

eliminação do quadro social. 

§ 1º. Será advertido verbalmente ou por escrito todo o associado que por ação ou 

omissão contrariar qualquer dispositivo deste Estatuto ou regulamentos do Sindicato. 

§ 2º. Será suspenso dos direitos sociais todo associado já advertido que: 

a) desacatar a Assembléia Geral, a Diretoria ou o Conselho Fiscal; 

b) reincidir pelo mesmo motivo na pena de advertência;                                               

c) estiver inadimplente com as mensalidades e/ou contribuições referendadas pela 

 Assembléia Geral; 

d) optar pelo recolhimento da contribuição Sindical em favor de outra Categoria, salvo 

 categoria profissional diferenciada. 

§ 3º. Serão eliminados do quadro social: 

a) os que por sua má conduta profissional, espírito de discórdia ou falta cometida 

contra o patrimônio moral e/ou material do Sindicato, se constituir nocivos à entidade. 

b) reincidir pelo mesmo motivo na pena da suspensão; 
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§ 4º. Às penalidades impostas pela Diretoria, cabem recursos à Assembléia Geral.  

§ 5º. A aplicação de penalidades, sob pena de nulidade, deverá ser precedida audiência 

do associado, o qual deverá aduzir sua defesa por escrito, exceto para as decorrentes 

de atraso consecutivo no pagamento de mensalidades por mais de três meses ou de 

opção pelo recolhimento da Contribuição Sindical a favor de outra categoria, em que 

essa aplicação será automática. 

 

Art.11 - O associado que tenha sido eliminado do quadro social poderá reingressar 

desde que se reabilite, a juízo da Assembléia Geral ou liquide seu débito quando se 

tratar de atraso de mensalidade. 

 

Art. 12 - Perderá sua qualidade e direitos de associado aquele que por qualquer motivo 

deixar de pertencer à categoria representada pelo SENALBA, exceto nos seguintes 

casos:  

a) aposentadoria;          

b) desemprego; 

c) falta de trabalho; 

d) serviço militar;  

e) despedida que estiver ”sub judice”. 

f) que estiver em beneficio previdenciário       

Parágrafo Único. Nos casos acima relacionados, os associados não perderão os direitos 

sindicais, ficando isentos de qualquer contribuição. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

 

Art. 13 - A administração do Sindicato será exercida pelos seguintes órgãos: 

a) Assembléia Geral;        

b) Diretoria;          

c) Conselho Fiscal;       

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

  

Art.14 - As resoluções da Assembléia Geral, quando não contrárias às leis vigentes ou a 

este Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao total de 

associados quites, em primeira convocação, e por maioria de votos em relação ao 
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número de associados presentes, em segunda convocação, salvo nos casos especiais 

previstos pela legislação em vigor ou por este Estatuto.  

 

Art.15 – Compete a Assembléia Geral:     

a) eleger os membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal, da 

Delegação Federativa, Representação Profissional e Classista, e seus respectivos 

suplentes; 

b) destituir os diretores e administradores;       

c)    dispor das importâncias provenientes de contribuições sociais e de outras rendas 

arrecadadas na forma da lei e deste Estatuto; 

d) autorizar a compra, a venda, a doação e o gravame de bens móveis e imóveis, na 

forma da lei e deste Estatuto;  

e) aprovar contas; 

f)   elaborar e votar seu próprio regimento interno, bem como aprova a criação ou 

alteração dos regimentos dos diversos serviços assistenciais prestados pela Entidade; 

g) aplicar as penalidades de sua competência e julgar, em grau de recurso as 

penalidades aplicadas pela diretoria; 

h) fixar a alterar os valores das contribuições sociais e outras; 

i)    criar e/ou ratificar a criação de comissões de trabalho; 

j)    reformar ou alterar este estatuto, quando necessário na forma prevista por ele 

próprio; 

k)    fixar outras medidas de ordem econômica ou moral tendente à boa administração do 

Sindicato.  

l)   reunirem-se ordinariamente nos prazos previstos em lei, para apreciar os balanços 

relatórios e contas da diretoria com o respectivo parecer do conselho fiscal, e para 

deliberar sobre a proposta orçamentária e suas alterações, com os respectivos 

pareceres do Conselho Fiscal; 

m) reunir-se ordinariamente sempre que convocada pelo presidente do Sindicato, pela 

maioria dos membros da diretoria ou requerimento justificado de pelo menos 1/5 (um 

quinto dos associados); 

 

Art.16 - A Assembléia Geral, formada pelos associados quites com as mensalidades, 

contribuições sindical e assistencial e demais obrigações, na forma deste Estatuto, é 

soberana em suas decisões. 

 

Art.17 - As Assembléias Gerais somente poderão tratar dos assuntos para que forem 

convocadas. 
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Art.18 - A convocação extraordinária da Assembléia, quando feita na forma das últimas 

hipóteses previstas pela letra “l” do Artigo 15 deste Estatuto, não poderá opôr-se o 

Presidente do Sindicato que terá quinze dias para realizá-la, contados da data da 

entrada do requerimento na Secretaria. 

§ 1º. Na falta de convocação do Presidente, fala-ão expirado o prazo previsto neste 

artigo, aqueles que deliberaram realizá-la. 

§ 2º - Para validade da Assembléia convocada na forma deste artigo, deverá comparecer 

a maioria dos que a requereram. 

 

Art.19 - Serão sempre tomadas por escrutínio secreto as deliberações de Assembléia 

Geral concernentes aos seguintes assuntos: 

a) eleição para Diretoria, Conselho Fiscal, Delegação Federativa, Representação 

Profissional e Classista; 

b) tomada e aprovação de contas da Diretoria; 

c) aplicação do patrimônio; 

d) julgamento dos atos da Diretoria relativos a penalidades impostas aos associados. 

Parágrafo Único. Será dispensado o escrutínio secreto, em relação ao disposto na letra 

“a” deste artigo, quando concorrer chapa única. 

 

DA DIRETORIA 

 

Art. 20 - O Sindicato será dirigido por uma Diretoria composta por sete membros titulares 

e sete suplentes, eleitos juntamente com os integrantes do Conselho Fiscal e os 

Representantes junto à Federação, por períodos de mandato de quatro (4) anos. 

§ 1º. O Presidente será escolhido entre os integrantes da Diretoria, sendo os demais 

cargos ocupados na ordem de menção da chapa eleita. 

§ 2º. Sempre que houver vacância no cargo de Presidente, assumira em seu lugar o 

primeiro Secretário, 

§ 3º. Ocorrendo vacância nos demais cargos efetivos, os suplentes elegerão dentre si 

aquele que ocupará a vaga aberta, a fim de atender com mais acerto os requisitos 

necessários ao exercício do cargo e a qualificação do suplente face aos superiores 

interesses do Sindicato; 

§ 4º. Os associados não têm responsabilidade solidária nem respondem 

subsidiariamente pelos atos da Diretoria. 

 

Art. 21 - Os cargos da Diretoria são: 
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a) Presidente, 

b) Primeiro Secretário; 

c) Segundo Secretário; 

d) Primeiro Tesoureiro; 

e) Segundo Tesoureiro; 

f) Diretor para Assuntos Profissionais; 

g) Diretor para Assuntos Assistenciais. 

 

Art. 22 - Ao Presidente compete: 

a) Representar o SENALBA – CAX, perante a administração pública e em juízo, 

podendo nesta última hipótese delegar poderes; 

b) Convocar as sessões da Diretoria e da Assembléia Geral, presidindo àquelas e 

instalando estas últimas; 

c) Assinar as atas das sessões, o orçamento anual e todos os papéis que dependam 

da sua assinatura, bem como rubricar os livros da Secretaria e da Tesouraria; 

d) Ordenar as despesas autorizadas e visar os cheques e contas a pagar de acordo 

com o tesoureiro; 

e) Nomear funcionários e fixar seus vencimentos, consoante as necessidades de 

serviço com aprovação da Diretoria; 

f) Representar a entidade, judicial e extrajudicialmente. 

 

 Art. 23 - Ao Primeiro Secretário compete: 

a) Substituir o Presidente em seus impedimentos, licenças e renúncia; 

b) Auxiliar em tudo o que for solicitado pelo Presidente ou pela Diretoria; 

c) Organizar os trabalhos nas reuniões de Diretoria; 

d) Preparar a correspondência de expediente do Sindicato; 

e) Ter sob sua guarda na sede da Entidade o arquivo do Sindicato e supervisionar 

todos os trabalhos da Secretaria; 

f) Redigir e ler as atas das Reuniões de Diretoria e das Assembléias Gerais; 

g) Providenciar de acordo com a Diretoria, os elementos necessários que tornem 

possível a coordenação e execução dos trabalhos; 

h) Elaborar os relatórios de atividades, de acordo com as deliberações da Diretoria. 

 

Art. 24 - Ao Segundo Secretário compete: 

a) Auxiliar e substituir o Primeiro Secretário em seus impedimentos, licenças e 

renúncia; 

b) Coordenar a produção e a circulação dos órgãos de divulgação do Sindicato; 
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c) Supervisionar o encaminhamento junto aos órgãos externos de divulgação do 

material de informações das atividades sindicais; 

d) Organizar e instalar os serviços de informações e de apoio às atividades do 

Sindicato; 

e) Coordenar e incentivar as atividades culturais, esportivas e de lazer, com o objetivo 

de promover a integração da categoria. 

 

Art. 25 - Ao Primeiro Tesoureiro compete: 

a) Ter sob sua guarda na sede da entidade, responsabilidade pelos bens patrimoniais e 

os valores do Sindicato; 

b) Apresentar à Diretoria e ao Conselho Fiscal, os balancetes mensais e o balanço 

anual; 

c) Recolher o dinheiro do Sindicato à instituição bancária credenciada; 

d) Assinar com o Presidente os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos 

autorizados, 

e) Elaborar o livro caixa, rubricando-o com o Presidente. 

 

Art. 26 - Ao Segundo Tesoureiro compete: 

a) Auxiliar o Primeiro Tesoureiro em todas as suas atribuições; 

b) Substituir o Primeiro Tesoureiro em seus impedimentos, licenças e renúncias. 

 

Art. 27 - Ao Diretor para Assuntos Profissionais compete: 

a) Propor à Diretoria a realização de cursos de formação sindical e elaborar os 

respectivos programas; 

b) Coordenar as atividades do Departamento de Educação Sindical; 

c) Levantar dados sobre o grau de consciência e organização sindical da categoria; 

d) Centralizar os interesses da categoria, visando processos de convenções, acordos, 

dissídios e outros atos coletivos de trabalho; 

e) Manter a categoria informada quanto aos direitos e vantagens vigentes seja 

decorrente de procedimentos coletivos ou da legislação; 

f) Assistir os membros da categoria, sempre que prejudicados no recebimento ou no 

recolhimento de seus direitos e vantagens, encaminhando-os, quando necessário, ao 

atendimento jurídico; 

g) Manter a Diretoria a par dos processos de interesse da categoria em geral e, de 

modo especial, das questões relativas a salários; 

h) Desenvolver estudos quanto à situação econômico-social e trabalhista da categoria. 
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Art. 28 - Ao Diretor para Assuntos Assistenciais compete: 

a) coordenar a realização, a manutenção e a ampliação de convênios que propiciem 

atendimento de saúde aos associados e seus dependentes regulamentares; 

b) coordenar e incentivar a formação de comissões de saúde que visem o estudo e 

soluções dos problemas relacionados à Medicina e Segurança do Trabalho e às doenças 

profissionais. 

 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 29 - O Sindicato terá ainda um Conselho Fiscal composto de três membros com 

igual número de suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria na forma deste Estatuto, 

com mandato de quatro anos, limitando-se sua competência à fiscalização da gestão 

financeira. 

 

Art. 30 - Ao Conselho Fiscal compete: 

a) dar parecer sobre a previsão orçamentária, balanços e balancetes e retificação ou 

suplementação de orçamento; 

b) examinar as contas e escrituração contábil do Sindicato; 

c) propor medidas que visem à melhoria da situação financeira do Sindicato. 

 

Art. 31 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada três meses e 

extraordinariamente quando necessário. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO 

 

Art. 32 - Constituir o Patrimônio do Sindicato: 

a) as contribuições dos associados; 

b) as doações e legados; 

c) os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidos; 

d) aluguéis, veículos e imóveis, 

e) juros de títulos e depósitos. 

   

Art. 33 - As receitas e despesas do Sindicato constarão da contabilidade, à luz do Plano 

de Contas devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal e pela Assembléia 

Geral. 
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Art. 34 - Os títulos de renda, bem como os bens imóveis só poderão ser alienados 

mediante permissão expressa da Assembléia Geral, em escrutínio secreto e com a 

presença de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos associados habilitados. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 35 - As eleições para o preenchimento dos cargos de administração e representação 

profissional do Sindicato, efetivos e suplentes, serão realizadas em conformidade com as 

disposições previstas neste estatuto e na legislação vigente. 

 

Art. 36 - Incube à Assembléia Geral eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e Delegação 

Federativa, efetivos e suplentes do Sindicato. 

 

Art. 37 - São condições para o exercício do direito do voto como para a investidura em 

cargo de administração ou representação profissional: 

a) Ser brasileiro; 

b) Ter o associado mais de um ano de inscrição no quadro social do Sindicato, salvo se 

já foi inscrito anteriormente e já tenha completado o período exigido de um ano e mais 

de dois anos na categoria a contar da data da realização da eleição; 

c) Ser maior de dezoito anos; 

d) Estar no gozo dos direitos sindicais. 

Parágrafo Único. O exercício do direito do voto é assegurado aos associados 

aposentados em desemprego ou em falta de trabalho e aos convocados para prestação 

de serviço militar. 

 

Art. 38 - As eleições serão realizadas no prazo máximo de noventa dias e mínimo trinta 

dias que anteceder ao término dos mandatos vigentes. 

Parágrafo único – A duração do mandato da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 

Federativa, serão de quatro anos. 

 

Art. 39 - A relação dos associados em condições de votar será elaborada com 

antecedência de dez dias da data da eleição. 

 

DAS INELEGIBILIDADES 
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Art. 40 - Não poderão ser eleitos para cargos de administração ou de representação 

profissional, nem neles permanecer, todos aqueles incursos nas hipóteses previstas 

neste estatuto e na legislação em vigor. 

 

DO VOTO 

 

Art. 41 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências; 

a) Uso de célula única contendo todas as chapas registradas; 

b) Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar; 

c) Verificação da autenticidade da célula única, à vista das rubricas dos membros da 

mesa coletora; 

d) Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo e seus incisos não serão exigidos no caso de 

concorrer chapa única. 

 

Art. 42 - A cédula única, contendo todas as chapas registradas, deverá ser 

confeccionada em papel branco, opaco e pouco absorvente, com tinta preta e tipos 

uniformes. 

§ 1º. A cédula única deverá ser confeccionada de maneira tal que, dobrada, resguarde o 

sigilo do voto sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-la; 

§ 2º. As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente, a partir do número 

um, obedecendo à ordem de registro; 

§ 3º. As chapas conterão os nomes dos candidatos, efetivos e suplentes. 

 

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 43 - As eleições serão convocadas pelo Presidente do Sindicato, por Edital com 

antecedência máxima de cento e vinte dias e mínima de trinta dias da data de início da 

realização do pleito; 

§ 1º. Cópia do Edital a que se refere este artigo deverá ser afixada na sede da entidade 

nas delegacias; 

§ 2º. O Edital de Convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente: 

               a) Data, horário e local de votação; 

b) Prazo para registro de chapas e horários de funcionamento da secretaria; 
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c) Datas, horários e locais da segunda e terceira votações, caso não seja atingido o 

“quorum” na primeira e segunda, bem como da nova eleição em caso de empate entre 

as chapas mais votadas. 

 

Art. 44 - No mesmo prazo mencionado no artigo anterior deverá ser publicado Aviso 

resumido do Edital. 

§ 1º. O aviso resumido será publicado, pelo menos uma vez. 

§ 2º. O aviso resumido do edital deve conter: 

a) Nome e endereço da Entidade Sindical;  

b) Prazo para registro de chapas e horários de funcionamento da secretária; 

c) Data, horários e locais de votação; 

d) Referencias aos locais onde se encontram afixados os editais. 

 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

 

Art. 45 - O prazo para registro de chapas será de quinze dias contados da data da 

publicação do aviso resumido do edital. 

 

§ 1º. O registro de chapas far-se-á, exclusivamente na secretaria da Entidade promotora 

da eleição, a qual fornecerá recibo da documentação apresentada; 

§ 2º. Para os efeitos do disposto neste artigo, manterá a secretaria, durante o período 

para registro de chapas expediente normal de no mínimo quatro horas devendo 

permanecer na sede da Entidade Sindical pessoa habilitada para atender aos 

interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber 

documentação e fornecer o correspondente recibo; 

§ 3º. O requerimento do registro de chapas em duas vias, endereçado ao presidente do 

Sindicato, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, será instruído com os 

seguintes documentos: 

a) Ficha de registro no quadro de associados do candidato assinada pelo presidente 

entidade; 

b) Comprovante de residência; 

c) Cópia autenticada da carteira de trabalho e de identidade; 

 

Art. 46 - Será recusado o registro da chapa que não apresentar o número total de 

candidatos efetivos e pelo menos a metade dos respectivos suplentes, em relação ao 

número de efetivos, considerados distintamente os órgãos de administração, conselho 

fiscal e de representação. 
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Parágrafo Único. Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o 

presidente notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 48 horas, 

sob pena de recusa de seu registro. 

 

Art. 47 - Encerrado o prazo de registro de chapas o presidente da Entidade providenciará 

a imediata lavratura da ata correspondente consignando, em ordem numérica a inscrição 

de todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes. 

§ 1º. No prazo de até cinco dias o presidente fará publicar a relação nominal das chapas 

registradas, pelo mesmo meio de divulgação já utilizado para o edital de convocação da 

eleição e aviso resumido, e declarará aberto o prazo de até cinco dias para impugnação 

de candidaturas. 

§ 2º. Ocorrendo renúncia formal de candidatos após o registro da chapa, o presidente da 

entidade afixará cópia desse pedido em quadro de aviso, para conhecimento dos 

associados. 

§ 3º. A chapa de que fizerem parte candidatos renunciantes, poderão concorrer desde 

que os demais candidatos, entre efetivos e suplentes, bastem ao preenchimento de 

todos os cargos efetivos e um terço dos suplentes. 

 

Art. 48 - A Entidade Sindical fornecerá aos candidatos que solicitarem, individualmente, 

comprovantes de registro da candidatura, no prazo de 48 horas, ficando sob a 

responsabilidade do candidato, comunicar a Empresa o pedido de registro de sua 

candidatura. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

Art. 49 - O prazo de impugnação de candidaturas é de cinco dias contados da publicação 

da relação nominal das chapas registradas. 

 

§ 1º. A impugnação que, somente poderá versar as causas de inelegibilidade previstas 

neste estatuto e na legislação vigente, será proposta através de requerimento 

fundamentado, dirigido ao presidente da entidade e entregue contra recibo, na 

secretaria, somente por associados eleitores em pleno gozo dos seus direitos sindicais. 

§ 2º. No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á o competente “termo de 

encerramento” em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se 

nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados. 
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§ 3º. Cientificado oficialmente, em 48 horas, o candidato impugnado terá prazo de cinco 

dias para apresentar suas contra-razões. O candidato impugnado concorrerá à eleição 

ressalvando aos impugnadores o direito de concorrer contra a eleição dos mesmos. 

 

DA SEÇÃO ELEITORAL DE VOTAÇÃO 

 

Art. 50 - As mesas coletoras de votos funcionarão sob a exclusiva responsabilidade de 

um presidente, dois mesários e um fiscal, indicados pelo presidente do Sindicato. 

 

§ 1º. Poderão ser instaladas mesas coletoras além da sede social, nas delegacias 

sindicais e nos locais de trabalhos, e mesas coletoras itinerantes que percorrerão o 

itinerário pré-determinado, a juízo do presidente da entidade. 

§ 2º. Os trabalhos das mesas coletoras poderão ser acompanhados por fiscais 

designados pelos candidatos, escolhidos dentre os eleitores na proporção de um fiscal 

por chapa registrada. 

 

Art. 51 - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras: 

a) Associados (a) do sindicato. 

 

Art. 52. Os mesários substituirão o presidente da mesa coletora de modo que haja 

sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 

 

§ 1º. Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato de abertura e 

encerramento, salvo motivo de força maior. 

§ 2º. Não comparecendo o presidente da mesa coletora até quinze minutos antes da 

hora determinada para inicio da votação, assumirá a presidência o primeiro mesário e, 

na falta ou impedimento, o segundo mesário ou suplente. 

§ 3º. Poderá o mesário, ou membro da mesa que assumir a presidência, designar, ad 

hoc, dentre as pessoas presentes, e observados os impedimentos do artigo anterior, os 

membros que forem necessários para completar a mesa. 

 

Art. 53 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, 

os fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 

Parágrafo Único. Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir 

no seu funcionamento durante os trabalhos de votação. 
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Art. 54 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima de seis horas 

contínuas, observadas sempre às horas de inicio e de encerramento previstas no edital 

de convocação. 

§ 1º. Os trabalhos da votação poderão ser encerrados antecipadamente se já tiver 

votado todos os eleitores constantes na folha de votação. 

 

Art. 55 - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de 

identificado, assinará a folha de votantes, receberá a cédula única, rubricada pelo 

presidente e mesários e na cabine indevassável, após assinalar no retângulo próprio a 

chapa de sua preferência, a dobrará, depositando-a em seguida na urna colocada na 

mesa coletora. 

§ 1º - O eleitor analfabeto aporá sua impressão digital na folha de votantes, assinando a 

seu rogo um dos mesários. 

§ 2º - Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada à 

mesa dos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue. 

Caso contrário não será aceito. 

 

Art. 56 - Os eleitores cujos votos forem impugnados e os associados cujos nomes não 

constarem da lista de votantes, votarão em separado assinando lista própria. 

Parágrafo Único. O voto em separado será tomado das seguintes formas: 

a) O Presidente da mesa coletora entregará ao eleitor sobrecarta apropriada, para que 

ele, na presença da mesa, nela coloque a cédula que assinalou, colando-a sobrecarta; 

b) O Presidente da mesa coletora anotará no verso da sobrecarta as razões da medida, 

para posterior decisão do presidente da mesa apuradora. 

 

Art. 57 - determinada no Edital para encerramento da votação, havendo no recinto 

eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega ao Presidente da 

mesa coletora do documento de identidade, prosseguindo os trabalhos até que vote o 

último eleitor.  Caso não haja mais eleitores a votar, serão imediatamente encerrados os 

trabalhos. 

§ 1º.  Encerrados os trabalhos da votação, a urna será lacrada com aposição de tiras de 

papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais. 

§ 2º. Em seguida, o Presidente fará lavrar a ata, que será também assinada pelos 

mesários e fiscais, registrando-se a data e hora do início e do encerramento dos 

trabalhos, total de votantes, o número de votos em separado, se houver, bem como, 

resumidamente, os protestos apresentados.  A seguir o Presidente da mesa coletora, 
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fará entrega ao Presidente da mesa apuradora, mediante recibo, de todo o material 

utilizado durante a votação. 

 

DA SEÇÃO ELEITORAL E DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

Art. 58 - Seção eleitoral de Apuração será instalada na sede da entidade, após o 

encerramento da votação sob a presidência de pessoa notória de idoneidade, solicitada 

pelo Presidente do Sindicato a qual receberá as atas de instalação e encerramento das 

urnas devidamente lacradas e rubricadas pelos mesários e fiscais. 

§ 1º - A mesa apuradora de votos será composta de um secretário e dois mesários, de 

livre escolha do presidente da seção eleitoral de apuração.  Será facultada às chapas 

concorrentes a indicação de um fiscal por chapa. 

§ 2º - Concorrendo mais de uma chapa, o presidente da mesa apuradora verificará, pela 

lista de votantes, se participaram da votação mais de 50% (cinqüenta por cento) do total 

de eleitores inscritos à abertura das urnas, uma de cada vez, para contagem das cédulas 

de votação. Ao mesmo tempo, procederá a leitura de cada uma das atas das mesas 

coletoras correspondentes e decidirá, um a um pela apuração ou não dos votos tomados 

“em separados” à vista das razões que os determinaram, conforme se consignou nas 

sobrecartas. 

 

Art. 59 - Na contagem das cédulas de cada urna, o Presidente verificará se o seu 

número coincide com o da lista de votantes. 

§ 1º. Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a 

respectiva lista de votantes, proceder-se-á a apuração. 

§ 2º. Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-á 

a apuração, descontando-se dos votos atribuídos à chapa mais votada o número de 

votos equivalentes às cédulas em excesso, desde que esse número seja inferior à 

diferença entre as duas chapas mais votadas. 

§ 3º. Se o excesso de cédulas for igual ou superior diferença entre as duas chapas 

votadas, a urna será anulada. 

   

Art. 60 - Finda a apuração e obedecido o quorum estabelecido neste estatuto, o 

Presidente da Mesa Apuradora proclamará eleita à chapa que obtiver, na primeira 

votação, maioria dos votos em relação ao total dos votos apurados, e fará lavrar a ata 

dos trabalhos eleitorais. 

§ 1º. A Ata mencionará obrigatoriamente: 

a) dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 
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b) local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com os nomes dos 

respectivos componentes; 

c) resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, 

sobrecartas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos; 

d) número total de eleitores que votaram; 

e) resultado geral da apuração; 

f) proclama dos eleitos; 

§ 2º. A Ata Geral de Apuração será assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora, 

demais membros da mesa e fiscais. 

 

Art. 61 - Se o número de votos da urna anulada for superior à diferença entre as duas 

chapas mais votada, não haverá proclamação de eleitos pela mesa apuradora, cabendo 

ao Presidente da Entidade realizar eleições suplementares no prazo máximo de quinze 

dias, limitada aos eleitores constantes da lista de votação da urna anulada. 

 

Art. 62 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas será considerada vencedora 

a chapa que estiver como membro efetivo o de maior idade. 

 

Art. 63 - A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas 

permanecerão sob a guarda do Presidente da mesa apuradora até a proclamação final 

do resultado da eleição. 

 

DO “QUORUM” DA VACÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 64 - Concorrendo mais de uma chapa, a eleição só será válida se participarem da 

votação mais de 50% (cinqüenta por cento) dos associados com capacidade para votar.  

Não obtido esse quorum, o Presidente da Mesa apuradora encerrará a eleição, fará 

inutilizar as cédulas e sobre cartas, sem as abrir, notificando, em seguida o Presidente 

da Entidade para que este promova nova eleição nos termos do Edital. 

§ 1º.  A nova eleição será válida se nela tomarem parte mais de 40% (quarenta por 

cento) dos eleitores, observadas as mesmas formalidades da primeira.  Não sendo, 

ainda desta vez, atingido o quorum, o Presidente da mesa notificará, novamente, terceira 

e última eleição. 

§ 2º. A terceira e última eleição dependerá, para sua validade, do comparecimento de 

mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos eleitores, observadas para sua realização as 

mesmas formalidades anteriores. 
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§ 3º - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º, apenas 

as chapas inscritas para a primeira eleição poderão concorrer às subseqüentes. 

§ 4º. Só poderão participar da eleição em segunda e terceira convocação os eleitores 

que se encontravam em condições de exercitar o voto na primeira convocação. 

§ 5º.  No caso de concorrer somente uma chapa será dispensado o quorum fixado neste 

artigo e seus parágrafos, onde a mesma ocorrerá por aclamação em assembléia 

realizada na mesma data e horário já especificados no edital resumido, ou declarada 

eleita a juízo da comissão eleitoral.   

 

Art. 65 - Concorrendo mais de uma chapa e não sendo atingido o “quorum” em terceira e 

último escrutínio, o Presidente, a diretoria e o conselho fiscal atual terão seus mandatos 

automaticamente prorrogados por mais uma gestão. 

 

Art. 66 - Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste 

Estatuto, ficar comprovado: 

a) que foi realizada em dia, hora e local diverso dos designados no Edital de 

Convocação, ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada sem que hajam 

votado todos os eleitores constantes da folha de votação; 

b) que, foi realizada ou apurada perante mesa eleitoral não constituída de acordo com 

o estabelecido neste Estatuto; 

c) que, foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste Estatuto; 

d) que, não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos neste Estatuto; 

e) ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo 

a qualquer candidato ou chapa concorrente. 

Parágrafo Único. A anulação do voto não implicará na anulação da urna em que a 

ocorrência se verificar. De igual forma, a anulação da urna não importará na anulação da 

eleição, salvo se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença final 

entre as duas chapas mais votada. 

 

Art. 67 – Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa, e nem 

aproveitará ao seu responsável. 

 

Art. 68 - Anuladas as eleições na Entidade, outras serão convocadas no prazo de cento 

e oitenta dias, prorrogando-se o mandato da diretoria para cumprimento do disposto 

neste artigo.  

 

DO PROCESSO ELEITORAL 
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Art. 69 - Ao Presidente do Sindicato incumbe zelar para que se mantenha organizado o 

processo eleitoral, em duas vias, constituída a primeira, dos documentos originais.  São 

peças essenciais do processo eleitoral: 

a) edital e folha do jornal que publicou o Aviso Resumido da convocação da eleição; 

b) Cópia dos requerimentos de registro de chapas e as respectivas fichas de 

qualificação individual dos candidatos e demais documentos de identificação; 

c) exemplar do jornal que publicou a relação nominal das chapas registradas; 

d) cópia dos expedientes relativos à composição das mesas eleitorais; 

e) relação dos sócios em condições de votar; 

f) listas de votação; 

g) atas das seções eleitorais de votação e de apuração dos votos; 

h) exemplar de Cédula Única de Votação; 

i) cópia das impugnações, e dos recursos e respectivas contra-razões; 

j) termo de Posse. 

 Parágrafo Único. O processo eleitoral será arquivado na secretaria da Entidade Sindical. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 70 - Além da providência constante do artigo 44 deste Estatuto, a Entidade deverá 

comunicar, por escrito, à empresa, no prazo de quarenta e oito horas a posse do 

empregado. 

   

Art. 71 - Os prazos constantes deste Estatuto serão computados excluídos o dia do 

começo e incluindo o do vencimento, que será prorrogado para o primeiro dia útil se o 

vencimento cair em sábado, domingo e feriado. 

 

Art. 72 - As atribuições e providências relativas ao processo eleitoral da competência do 

Presidente da Entidade passarão, na sua ausência, automaticamente, à 

responsabilidade de seu substituto legal. 

 

Art. 73 - A posse dos eleitos ocorrerá: 

a) A dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, com antecedência de no mínimo 

dez dias ao término da data da administração anterior; 

b) A dos delegados representantes junta à Federação na mesma data em que forem 

empossados os membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS LICENÇAS E DA PERDA DE MANDATO 

 

Art. 74 - Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Delegação Federativa 

poderão licenciar-se, a pedido através de requerimento circunstanciado encaminhado ao 

Presidente da Entidade ou seu substituto legal por prazo de até um ano, podendo 

reassumir ao final do mesmo ou nomear seu suplente. 

 

Art. 75 - Os membros da Diretoria do Conselho Fiscal e da Delegação Federativa 

perderão o mandato nos seguintes casos: 

a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

b) Grave violação deste Estatuto; 

c) Abandono do cargo na forma prevista pelo artigo 76 deste Estatuto; 

d) Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento ou na 

impossibilidade do exercício do cargo; 

§ 1º. A perda do mandato será declarada pela Assembléia Geral dos associados; 

§ 2º. Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo, deverá ser precedida de 

notificação que assegure ao interessado pleno direito de defesa, cabendo-lhe recurso, 

na forma da lei e deste Estatuto. 

 

Art. 76 - Considera-se abandono de cargo a ausência não justificada a cinco reuniões 

consecutivas da Diretoria, Conselho Fiscal ou da Delegação Federativa. 

Parágrafo Único. O membro da Diretoria, Conselho Fiscal ou Delegação Federativa que 

houver abandonado o cargo, não poderá ser eleito para qualquer outro cargo de 

administração ou representação Sindical, pelo prazo de quatro anos contados a partir do 

término do mandato que deveria cumprir. 

 

Art. 77 - Nas hipóteses de licença, perda do mandato, renúncia ou morte dos efetivos, os 

suplentes serão convocados na forma prevista no capítulo próprio das substituições. 

§ 1º.  As renúncias serão comunicadas, por escrito, ao Presidente do Sindicato. 

§ 2º. Se a renúncia for do Presidente do Sindicato será, então, comunicada ao seu 

substituto legal que, dentro de quarenta e oito horas reunirá a Diretoria para ciência do 

ocorrido. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS SUBSTITUIÇÕES 
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Art. 78 - Havendo renúncia, destituição ou morte de qualquer membro efetivo da 

Diretoria, Conselho Fiscal ou Delegação Federativa, serão convocados os respectivos 

substitutos legais previstos nos Estatutos e os suplentes por ordem da nomeação na 

chapa eleita. 

§ 1º. Os substitutos legais e os suplentes serão convocados para completar o mandato 

do membro que o perder em qualquer hipótese, e para substituir o que se licenciar. 

§ 2º.  A convocação dos substitutos legais e suplentes, seja para a Diretoria, Conselho 

Fiscal ou Delegação Federativa, compete sempre ao presidente ou ao seu substituto 

legal. 

§ 3º. Não havendo suplente para ocupar o cargo vacante até o término do mandato, a 

indicação do nome caberá à Assembléia Geral, dentre os associados, que preencham as 

condições estabelecidas neste Estatuto. 

 

Art. 79 - Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria, do Conselho Fiscal, e da Delegação 

Federativa e não houver suplente, o Presidente, ainda que resignatário, convocará a 

Assembléia Geral a fim de que seja constituída uma Junta Governativa Provisória. 

 

Art. 80 - A Junta Governativa Provisória, constituída nos termos do artigo anterior, 

procederá às diligências necessárias à realização de novas eleições para a investidura 

dos cargos vacantes, na conformidade do presente Estatuto e no prazo máximo de cento 

e oitenta dias, contados da data de sua investidura. 

Parágrafo Único. A eleição de que trata esse artigo, será para um mandato com duração 

na forma do estabelecido no parágrafo único do artigo 38. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA GESTÃO FINANCEIRA E SUA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 81 - À Diretoria Compete: 

a) Fazer organizar, por contabilista legalmente habilitado e submeter até trinta de junho 

de cada ano, depois de submetido à Assembléia Geral Ordinária e com parecer do 

Conselho Fiscal, a proposta de orçamento da receita em vigor; 

b) Organizar e submeter até trinta de junho de cada ano, em processo independente, 

depois de submetido à Assembléia Geral Ordinária e com parecer do Conselho Fiscal, 

um relatório das principais ocorrências do ano anterior e prestação de contas, segundo o 

que dispuser a legislação em vigor e este Estatuto; 
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c) Ao término do seu mandato a Diretoria fará prestação de contas de sua gestão no 

exercício financeiro correspondente, levando para esse fim, de receitas e despesas e 

econômico dos livros contábeis, o qual, além da assinatura deste, conterá as do 

Presidente e Primeiro Tesoureiro.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DOS DELEGADOS REPRESENTANTES 

 

Art. 82. Serão eleitos dois Delegados Representantes efetivos e dois Delegados 

suplentes a fim de representar o SENALBA/CAX junto à Federação. 

 

Art. 83 - O Delegado Representante que constar como primeiro nome da chapa será o 

Delegado votante, com direito ao exercício do voto nas reuniões do Conselho de 

Representantes da Federação, ficando como sub-rogado o Delegado Representante que 

constar como segundo nome da chapa eleita. 

 

Art. 84 - O Delegado Representante efetivo que não puder comparecer à reunião do 

Conselho de Representantes da Federação deverá comunicar o fato por ofício, em duas 

vias, à Diretoria, a fim de que a primeira via seja anexada ao ofício credencial que o 

SENALBA/CAX expedir à Federação, nominando o Delegado Representante pela ordem 

constante da chapa eleita. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 85 - Na respectiva base territorial, o Sindicato poderá instituir, quando julgar 

oportuno, delegacias ou seções para melhor defender os interesses da categoria 

profissional que representa. 

 

Art. 86 - A execução dos serviços assistenciais, sua forma de custeio alcance a 

aplicação, serão fixadas em Regimento Interno a ser elaboração pela Diretoria. 

 

Art. 87 - Aplica-se subsidiariamente aos casos, além da legislação própria em vigor ou 

que venha a ser criada, a legislação civil. 
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Art. 88 - No caso de dissolução, o patrimônio existente será destinado a uma Entidade 

de Assistência Social a juízo da Assembléia Geral aprovada pela maioria dos 

associados; 

  

Art. 89 - O presente Estatuto Social, somente poderá ser reformado, total, ou 

parcialmente, pela maioria absoluta da Assembléia Geral para este fim especialmente 

convocada e no caso de dissolução pelo voto de 2/3 (dois terços) dos sócios da 

Entidade. 

 

Art. 90 - A sede própria está situada na Avenida Julio de Castilhos, 2020 conjunto 600 

salas 604/605 CEP: 95010-002 Edifício Jaguaribe, no Centro de Caxias do Sul.  

Parágrafo Único. As alterações Estatutárias foram aprovadas em Assembléia Geral 

Extraordinária no dia 10 de março de 2010, às 19 horas em Caxias do Sul/RS. 

 

 

 

Claiton Augusto Vargas Melo 

Presidente 
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