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AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A. E EMPRESA CONTROLADA

CNPJ nº 56.728.058/0001-00
RELATÓRIO DA DIRETORIA
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL - Dia 24/10/2017 - Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal com mandato de 01 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de
2021. Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Leitura, Medição e Entrega de Consumo de Luz, Agua e Gas
Encanado; Controle de Acesso de Portaria, Promoção e Merchandising, Logistica, Poupatempo/Detran,
Bombeiros Profissionais Civis e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo - SINDEPRESTEM. CNPJ/
MF nº 66.662.974/0001-49 - A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as empresas
associadas ao SINDEPRESTEM, a se reunirem em Assembleia Geral, em 1ª convocação às 10h00, do dia
24/10/2017, no auditório de nossa sede sito à Avenida São Luiz, 258 - 18º andar - São Paulo - SP, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte: Ordem Do Dia: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal com mandato de 01
de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2021. Não havendo quórum no horário acima previsto, a Assembleia
Geral será instalada em 2ª convocação às 10h15 do mesmo dia com qualquer número de presentes, com término
às 17h00. Do funcionamento das Eleições: 1 - Dia - Hora - Local e Composição 1.a -Dia 24/10/2017: 1.b. Horário: Inicio 10h00 e término: 17h00: 1.c. Local: Sede do Sindeprestem: Avenida São Luiz, 258 - 18º - CentroSão Paulo - SP. 1.d Composição: A Diretoria Executiva será composta de 09 (nove) membros eleitos sendo 6
(seis) membros efetivos e 3 (três) suplentes. I - Presidente; II - Vice-Presidente; III - Diretor Administrativo; IV - Diretor Financeiro; V - Diretor de Comunicação; VI - Diretor Jurídico; VII - Diretores Suplentes (três). 1.e - O Conselho
Fiscal composto de 6 (seis) membros eleitos, sendo 4 (quatro) Conselheiros Efetivos e 2 (dois) Conselheiros Suplentes. 2 - Do Direito ao Voto: 2.1- O direito ao voto será exercido pelo sócio ou administrador estatutário, gerentes delegados desde que constituído em Ata registrada na Junta Comercial ou no cartório de Registro de Pessoa
Jurídica, ou empregados por procuração com ﬁrma reconhecida do representante legal. (artigo 31 Parágrafo sexto
I); 2.2 - Empresa associada por mais de 6 (seis) meses e que esteja rigorosamente em dia com os pagamentos
das contribuições. (artigo 14-inciso I); 2.3 - Cada empresa matriz terá direito apenas 01(um) voto; (artigo 31 - Parágrafo sexto - caput); 2.4 - Os votos serão secretos, inclusive os por procuração, (artigo 36 X) 3 - Do Direito a
Candidatura: 3.1 - Poderão ser candidatos sócios das empresas associadas ao SINDEPRESTEM há pelo menos
01 (um) ano. O sócio, para concorrer às eleições, de qualquer cargo, deverá estar nominado em Contrato Social, e
da mesma forma estar no mínimo há 02 (dois) ano na atividade; (artigo 36 I) 3.2 - Aqueles que estejam no gozo
dos direitos sindicais e em dia com as contribuições devidas ao Sindicato; (artigo 36 II) 3.3 - Cada associada não
poderá lançar candidatos na mesma eleição para cargos da Diretoria Executiva e, simultaneamente, Conselho
Fiscal; (artigo 36 III); 3.4 - Não poderão ser candidatos, pelo prazo de 08 (oito) anos consecutivos, os que não tiverem deﬁnitivamente aprovadas as contas de exercício em cargos de administração do SINDEPRESTEM, pelo
Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Assembleia Geral; os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical, reconhecido mediante condenação judicial transitada em julgado; os que tiverem sido condenados
por crime doloso, enquanto persistirem os efeitos da pena; (artigo 36 IV) 3.5 - Será assegurado às chapas e aos
candidatos inscritos o acesso ao cadastro de endereço, inclusive eletrônico, número de telefones e composição
dos representantes legais das Associadas, vedado o uso deste cadastro para outros ﬁns não relacionados com as
eleições;(artigo 36 XI). 4 - Da Inscrição: 4.a - Inicio: Data da presente publicação - Término: 25 de agosto de 2017.
4.b - Somente serão registradas as chapas que contenham todos os cargos previstos neste Estatuto; (artigo 36
inciso V); 4.c - Os interessados deverão preencher requerimento,(conforme modelo fornecido pelo Sindicato) de
inscrição da chapa para Diretoria Executiva ou candidatura autônoma para o Conselho Fiscal, apresentando em 02
(duas) vias, endereçado ao Presidente do Sindicato, assinado pelo candidato a presidente, no caso de chapa, ou
no caso de candidatura autônoma pelo próprio candidato. 4.d - Havendo uma única chapa registrada, ﬁcam dispensadas as formalidades previstas nos incisos VIII, IX e X e parágrafos VII, VIII, IX do artigo 36 do Estatuto Social,
podendo a chapa ser eleita por simples aclamação da Assembleia Geral. 5 - Do Encerramento, Análise e Impugnações: Encerrado o prazo para inscrição das chapas ou candidatura autônoma, o Presidente da Diretoria Executiva encaminhará ao Presidente do Conselho Consultivo toda a documentação dos inscritos. De posse da documentação, o Conselho Consultivo terá 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento para analisar o preenchimento dos requisitos: A) Das chapas: I - após esse prazo, veriﬁcando-se qualquer irregularidade na documentação apresentada, será o requerente da inscrição notiﬁcado de imediato pelo Conselho Consultivo, a supri-la ou
apresentar candidato substituto no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis; II - As chapas poderão substituir até
dois candidatos originalmente inscritos, valendo-se de até 02 (dois) dias úteis da notiﬁcação para apresentar a
documentação do(s) substituto(s); III - caso a documentação de algum candidato substituto não atenda aos requisitos constantes no inciso I desse artigo, a chapa será automaticamente cancelada; IV - A publicação da(s)
chapa(s) habilitada(s) à eleição em jornal de grande circulação, ocorrerá depois de sanadas às pendências, se
houver, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; B) Da candidatura autônoma (Conselho Fiscal): I - veriﬁcando-se
irregularidade na documentação apresentada, será o requerente da inscrição notiﬁcado de imediato pelo Conselho
Consultivo, a supri-la no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis; II - caso a irregularidade não seja sanada, a
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inscrição será automaticamente cancelada; III - A publicação dos candidatos habilitados à eleição em jornal de
grande circulação, ocorrerá depois de sanadas às pendências, se houver, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
C) As impugnações às candidaturas (chapas ou candidaturas autônomas) poderão ser opostas, por associada em
pleno gozo dos seus direitos, em petição fundamentada com justa causa e endereçada ao Presidente da Diretoria
Executiva e ao Presidente do Conselho Consultivo até o 3º dia útil seguinte à publicação da relação das chapas e/
ou candidatos habilitados. Cientiﬁcado de imediato, a chapa e/ou candidato autônomo, impugnado terá o prazo de
03 (três) dias úteis para apresentar suas contra-razões. Após recebimento desta o Presidente do Conselho Consultivo deverá pronunciar-se no prazo de 02 (dois) dias úteis sobre a impugnação: I - julgada improcedente a impugnação, a chapa e/ou candidato impugnado concorrerá à eleição; II - julgada procedente a impugnação, o candidato ao Conselho Fiscal ou Consultivo, terá sua candidatura cancelada desde logo; III - se membro de alguma
chapa, a chapa de que ﬁzerem parte o(s) candidato(s) impugnado(s) terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para indicar substitutos idôneos e com a documentação completa; IV - caso a documentação de algum candidato substituto não atenda os requisitos previstos no presente estatuto, a chapa será automaticamente cancelada; V- depois
de esgotados os prazos das impugnações e assim devidamente oﬁcializadas as chapas e/ou candidatura autônoma concorrentes à eleição, havendo afastamento do candidato por motivo de força maior ou impedimento legal,
este será substituído por um dos candidatos suplentes a ser escolhido pela chapa, até o limite de 02 (dois). VI caso haja alteração na composição da chapa, deverá haver nova publicação em jornal de grande circulação no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 6 - Da Apuração dos Votos: Caberá ao Presidente da Assembleia Geral indicar a constituição da Mesa Coletora e a Comissão Apuradora, submetendo a aprovação destes a Assembleia
Geral: I - a apuração dos votos dar-se-á imediatamente após o encerramento das votações; II - a Mesa Coletora e
Apuradora acompanhará todo o processo eleitoral e será composta de um Presidente e dois mesários, desde que
não sejam candidatos; III - todos os membros da Mesa Coletora deverão estar presentes ao ato de abertura e de
encerramento da votação, salvo motivo de força maior, devendo o Presidente da Assembleia, nesse caso, promover a sua imediata reposição; IV - a Comissão Apuradora poderá ser composta de membros dos Conselhos e da
Diretoria, desde que não sejam candidatos; V - a Comissão Apuradora será responsável pela contagem dos votos,
devendo inicialmente veriﬁcar se o número de cédulas coincide com o número de votantes. VI - Caso seja constatada diferença entre o número de votos e o número de votantes e essa diferença de votos for suﬁciente para alterar
a deﬁnição da chapa e/ou candidatura autônoma ganhadora, a eleição será anulada, devendo-se convocar nova
Assembleia para as eleições, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos. Nesse caso, os prazos de posse ou
outros serão prejudicados. E assim, tantas vezes quantas forem necessárias. VII - cada chapa concorrente poderá
indicar até 2 (dois) ﬁscais para acompanhamento da eleição e da apuração de votos, não podendo ser eles candidatos a qualquer cargo em eleição. VIII - No caso de candidatura autônoma, independentemente do número de
candidatos, poderá haver indicação consensual e conjunta destes, de até 02 (dois) ﬁscais por urna, ainda que
eletrônica. Na falta de consenso entre os candidatos caberá ao Presidente da Assembleia Geral indicar 02 (dois)
ﬁscais entre os presentes. Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer suscetível de identiﬁcar o eleitor,
ou tendo sido assinalada mais de uma chapa ou no caso da candidatura autônoma que tenham assinalado acima
do número de candidatos permitido, o voto será anulado. Havendo empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, limitada a eleição às chapas em questão. Eventual recontagem de votos será feita no mesmo dia ou a Assembleia Geral poderá decidir para que seja feita no dia seguinte. Na eleição dos membros do Conselho Fiscal, cada associada votará em quatro candidatos, sendo eleitos
membros efetivos e suplentes os 06 (seis) candidatos mais votados, na ordem do maior número de votos e assim
decrescendo. Em havendo empates prevalecerá aquele com maior tempo de Associação, e em caso de novo empate também neste critério, será eleito o candidato de maior idade. Os votos nulos e em branco deverão ser contados e registrados em ata, mas não serão computados para nenhum candidato. 7 - Da Permanência no Recinto:
7.1 - A votação terá inicio em 1º (primeira) chamada às 10h00 e em 2º (segunda) chamada às 10h15, com término
às 17h00. 7.2 - Somente poderão permanecer no recinto, no período de votação, o Presidente e o Secretário da
Assembleia Geral das Eleições, os Presidentes da Diretoria Executiva e Conselho Consultivo, Fiscais, Mesa Coletora, e se convocados por essa, funcionários do Sindicato e prestadores de serviços e, durante o tempo necessário
à votação, o eleitor. 8 - Da resolução de eventuais dúvidas: 8.1 - No decorrer da votação e apuração dos votos,
caberá ao Presidente da Assembleia Geral das Eleições decidir pelas eventuais dúvidas de interpretação das regras ou de situações não previstas no presente Estatuto. 8.2 - Não havendo concordância de quaisquer fatos, por
parte das chapas concorrentes e/ou candidatura autônoma durante a Assembleia Geral de eleição, referentes ao
processo de votação e apuração, as ocorrências deverão ser registradas em ata, para posterior apreciação e decisão do Conselho Consultivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 9 - Da Posse: Os candidatos eleitos serão empossados em 1º de janeiro de 2018. Informações complementares poderão ser obtidas no site do SINDEPRESTEM www.
sindeprestem.com.br - ícone eleições 2017, ou e-mail: juridico@sindeprestem.com.br. São Paulo, 26 de julho de
2017. Vander Morales - Presidente.

