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1) BOCA DE URNA:

- É estritamente vedada qualquer prática de propaganda eleitoral e boca de urna, ou seja, manipulações ou estratégias de 
negociação de votos para qualquer processo eleitoral da Cooperativa;

- É de competência da Comissão Eleitoral a apreciação destas práticas, bem como, a deliberação sobre consequências 
aplicáveis, podendo ser desde solicitação de esclarecimentos à inaptidão do candidato ou suspensão do voto pelo associado 
participante;

- Qualquer indício de propaganda eleitoral ou boca de urna deve ser imediatamente informado ao coordenador da Comissão 
Eleitoral, que encaminhará à referida comissão  para deliberação.

- A �m de restringir a propaganda eleitoral, boca de urna e aperfeiçoar o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral deverá observar 
os seguintes procedimentos:

a) cada cooperado votante deverá entregar individualmente sua cédula na urna de votação da 
Comissão Eleitoral e o mesário anotar em relação própria que o respectivo cooperado já votou;

b) atualizar e revisar as listas de cooperados antes das pré-assembleias e entregar crachás somente aos 
cooperados integrantes do setor objeto da respectiva pré-assembleia;

c) as secretárias terão listas somente dos cooperados participantes do setor objeto da respectiva pré-assembleia, 
contendo o total de cooperados por setor e o total dos beneméritos e contemplando, por exemplo, como 
agricultores os participantes de condomínios de agricultores;

d) nas pré-assembleias e assembleias as secretárias terão listas dos cooperados que porventura foram 
considerados inaptos ou suspensos pela prática desses atos.

2) COMISSÃO ELEITORAL:

- Função: Conduzir o processo eleitoral.

- Composição: HENDRIKUS SALOMONS
HENK BOELE KASSIES
JAN ATE DE JAGER
FREDERIK DE JAGER
OSMAR TADASHI OKUBO
EMANUEL BENTO DE ALMEIDA

- Os membros da Comissão Eleitoral NÃO PODERÃO concorrer às eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal.

- Os membros da Comissão Eleitoral PODERÃO participar de Comitês Setoriais.

- Coordenador:          FREDERIK DE JAGER

ELEIÇÕES PARA COMITÊS E CONSELHOS
AVISO – NORMAS ELEITORAIS



3) INDICAÇÕES DE DELEGADOS PARA FORMAÇÃO DE CHAPAS AOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL:

- O Cooperado NÃO INTEGRADO em qualquer dos setores não poderá concorrer aos Conselhos de Administração e Fiscal. Nas 
pré-assembleias serão indicados 40 delegados, sendo:
                               
                               - pelos Bataticultores 1 (um) delegado;
                               
                               - pelos Suinocultores 4 (quatro) delegados;
                               
                               - pelos Bovinocultores 16 (dezesseis) delegados; e
                               
                               - pelos Agricultores 19 (dezenove) delegados.

4) ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL:

- Os indicados (aptos) se reúnem e em consenso entre si montam chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal;

- A chapa é registrada e submetida à votação em Assembleia Geral Ordinária;

- É obrigatória a renovação de 1/3 do Conselho de Administração (3 novos), podendo permanecer 2/3 (4 atuais);

- É obrigatória a renovação de 2/3 do Conselho Fiscal (4 novos), podendo permanecer 1/3 (2 atuais);

5) PARENTESCO:

- De acordo com a Lei Cooperativista e o Código Civil, os candidatos das chapas aos Conselhos de Administração e Fiscal NÃO 
PODEM ter entre si parentesco até o 2.º grau em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou a�nidade, nem cônjuges.

- Em caso de indicação de parentes, na reunião de formação de chapas será decidido quem fará parte da chapa;

6) TEMPO DE SÓCIO:

- Para serem válidas, as indicações para delegados deverão ser até a matrícula n.º 2.153, que contam com mais 
de 3 (três) anos de sócio;

7) ELEIÇÕES DOS MEMBROS PARA COMITÊS:

- Para se elegerem aos Comitês Setoriais, os Cooperados sempre deverão obter mais de 50% dos votos, devendo ser realizados 
turnos até que isso ocorra;

- Visando aumentar a rotatividade entre os membros e a formação de novas lideranças, o mandato dos membros dos Comitês 
Setoriais será de 03 anos, com eleições anuais para renovação de, no mínimo, 01 membro, permitida a reeleição somente para 
02 mandatos consecutivos.

                                                            
                                                                                                


