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CAPITULO I
DOS FINS DO SINDICATO
Art. 1*^-0 Sindicato dos Transportadores Autónomos de Containeres e Cargas em Geral de
Itajaí e Região, com sede no município de Itajaí. estado de Santa Catarina, na Rodovia Jorge
Lacerda, K M O, n°222, sala H. bairro: Salseiros, e foro jurídico na C^omarca do Município de
Itajaí. no Estado de Santa Catarina, fundado em 19 (dezenove) de outubro de 2003 (dois mil e
três), com prazo indeterminado de duração, é uma associação que se constitui como sociedade civil sem ílns lucrativos, tendo como finalidade o estudo, a coordenação, a proteção e a
representação legal da categoria económica dos fransportadores Rodoviários Autónomos de
Containeres e Cargas, com base territorial nos Municípios de Itajaí. Navegantes, imbituba e
Itapoá, em Santa Catarina, conforme estabelece a legislação em. vigor sobre a matéria c o
presente estatuto social.
Parágrafo único - O sindicato usara a sigia ou denominação S I N T R A C O N .
Art. 2" - São prerrogativas do Sindicato:
a) Representar perante as autoridades Legislativas, Executivas. Judiciárias e Administrativas, bem
como junto a entidades públicas, privadas e sindicais, os interesses gerais de sua categoria ou os interesses individuais de seus associados;
b) Celebrar convenções, acordos ou contratos coletivos de trabalho, instaurar dissídios, quando fracassadas as tentativas conciliatórias em favor da categoria :
c) intermediar junto as Empresas de Transporte de Cargas e entidades públicas e privadas, donos de
cargas e embarcadores. os interesses gerais dos Integrantes da Categoria e seus Associados, sejam eles
agtegados ou independentes, na negociação de fretes e estadias, celebrando acordos;
d) Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria;
e) Colaborar com as autoridades, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas
que se relacione com a categoria;
f) Desenvolver assessorias técnicas auxiliares na atividade sindical e profissional, visando o aperfeiçoamento dos integrantes da categoria, com o desenvolvimento de estudos, pesquisa e estatísticas e assessoria;
g) Filiar-se a Federação. Confederação e demais organizações sindicais nacionais e internacionais,
mediante aprovação em assembleia;
h) Estabelecer contribuições a todos àqueles que participem da categoria representada, nos termos da
legislação vigente, quer seja associado ou não, mediante assembleia.
Art. 3" - São deveres do Sindicato:
a) Promover a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria e seus associados,
buscando a melhoria das condições de trabalho, saúde, higiene, treinamento e segurança:
b) Pugnar pela democracia, justiça social e liberdades fundamentais do homem, buscando) sempre a
melhoria e aperíeíçoamenlo das instituições,
c) Manter serviços de assistènciy jurídica para os associados;
d) Promover a conciliação nos dissídios i. conflitos e, não sendo esta possível, a interposição da competente ação;
e) Eleger os representantes da categoria:
f) Manter relações com as demais Eniídades Sindicais e Associações Profissionais para concretização
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da solidariedade social e a defesa dos interesses nacionais e da categoria;
g) Colaborar e defender a solidariedade social entre os povos, buscando e promovendo a paz e o de"5 3
senvolvimento de toda a humanidade;
h) Promover atividades cuhurais. profissionais de lazer e comunicação;
i) Promover cursos, seminários, estudos, pesquisas, conferências e dongressos, para a atualização
profissional de seus associados;
j) Ter a iniciativa perante autoridades, de pleitear leis, portarias e regulamentações que interessem a
o cj q
categoria profissional representada;
QJ
k) Pleitear a alteração de todos os dispositivos legais que sejam contrários aos interesses gerais da
^
categoria;
^
o
i) Estabelecer negociações com a representação da Categoria Económica e Profissional. Empresas de
Transporte de Cargas, entidades públicas e privadas, donos de cargas e embarcadores, visando a obtenção de melhorias para a Categoria e Associados, na busca de uma remuneração e condições de trabalho justa;
m) Implantar sistema de obtenção e agenciamento de cargas para seus associados, bem como estimular o cooperativismo na categoria profissional.
v
Art. 4° - São condições para o funcionamento do Sindicato:
a) Observância das leis e dos princípios de moral e compreensão dos deveres cívicos;
b) Abstenção de qualquer propaganda, não somente de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses nacionais, mas também de candidaturas e cargos eletivos estranhos ao
Sindicato;
c) Inexistência de exercícios de cargo eletivo cumulativamente com os empregos remunerados pelo Sindicato ou por entidade de grau superior;
d) Gratuidade do exercício dos cargos eletivos;
e) Abstenção de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no art.
511 da. Consolidação das Leis. do Trabalho, inclusive as de caráter político-partidário;
í) Não permitir cessão remunerada ou gratuita da sede social a entidade de índole políticopaitidária.
SEÇÃO 1
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS E PENALIDADES
Ari. 5*" - Toda pessoa que por atividade profissional integre a Categoria dos Transportadores Rodoviários Autónomos de Bens ou aposentado nesta função, poderá solicitar sua filiação ao Sindicato.
§ r - O direito de associação ao Sindicato se restringe aos integrantes da Categoria dos Transportadores Rodoviários Autónomos de Bens, que possua residência ou domicílio ou desempenhe suas atividades na base territorial do Sindicato.
§ 2° - Não podem ser admitidos ou readmitidos como sócio no sindicato, pessoa que tenha lesado o
patrimônio ou causado dano a qualquer entidade sindical ou que tenha comportamento incompatível
com os interesses do sindicato.
§ 3" - Cabe à Diretoria Executiva avaliar o pedido de filiação ao Sindicato.
Art. 6" - São direitos dos associados:
a) Utilizar as dependências do Sindicato para atividades compreendidas neste estatuto;
b) Votar e ser votado nas eleições e assembleias das representações do sindicato, estando em dia com^
suas mensalidades, respeitada as determinações deste estatuto;
c) Gozar dos benefícios e assistência proporcionada pelo sindicato;
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^ r - Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis.
§ V - Perderá seus direitos o associado que por qualquer motivo, deixar o exercício da atividade, por mais de um ano, saivo deliberação da Assembleia Geral para casos especiais.
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§ 1^
' - No caso de convocação de assembleia pelos associados deverão comparecer no mínimo dois
terços daqueles que a convocaram.
Art. 7'' - são deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as mensalidades fixadas pela assembleia geral.
b) Outros encargos determinados e aprovados por assembleias gerais, de acordo com a lei e estatuto;
c) Exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste estatuto, e o respeito por parte da Diretoria às decisões das Assembleias Gerais;
d) Zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, cuidando da sua correta aplicação;
e) Comparecer às Assembleias e reuniões convocadas pelo Sindicato, acatando suas decisões;
f) Desempenhar o cargo para o qual for eleito e no qual tenha sido investido.
g) Exercer o direito de voto.
h) Manter o respeito e urbanidade com a Diretoria eleita, funcionários e seus pares.
i) Prestigiar o Sindicato por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito associativo
entre os integrantes de sua categoria;
j) Comparecer às sessões cívicas, comemorativas das datas e festas nacionais, realizadas na
sede social ou sob convocação do Sindicato;
k) Não tomar deliberações que interessem à categoria, sem prévio pronunciamento do Sindicato;
Art. 8° - Dividem-se os associados em:
I - Fundadores: aqueles que participaram da Assembleia Geral de fundação;
II - Efetivos: aqueles que apresentarem seu pedido de admissão instruído com os seguintes
elementos:
a) Documento de identidade oficial do associado e Cartão de Identificação de Contribui te do
Ministério da Fazenda Federal;
b) Prova de atividade, mediante inscrição na repartição pública competente;
c) Identificação de nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência do associado, mediante preenchimento de ficha apropriada.
III - Beneméritos: aqueles que tenham prestado relevantes serviços ao Sindicato, inclusive
tendo:
a) Manifestado alto espírito de colaboração com os poderes públicos e o Sindicato;
b) Promovido a solidariedade da ciasse;
c) Concorrido para o desenvolvimento do patrimônio do sindicato, mediante doações ou legados.
Parágrafo Único. Os associados não respondem de forma subsidiária ou solidária pelas obri-
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d) Apresentar e submeter ao estudo da diretoria quaisquer questões que entender convenientes.
e) Requerer com número de associados não inferior a 1/5 (um quinto) deles, a convocação de
Assembleia Geral Extraordinária, justificando-a;
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Art. 9^ - Na sede do Sindicato encontrar-se-á- o cadastro e registfp dos associados, do qual
deverão constar as especificações exigidas no artigo anterior.
'

SEÇÃO 11
DAS PENALIDADES

-

Art. 10 - Os associados estão sujeitos as penalidades de suspensão e exclusão do quadro social, quando cometerem desrespeito ao estatuto ou decisões do Sindicato .
a) Os associados que por qualquer motivo vierem pedir afastamento do quadro social, baixa de cadastro, terão que estar plenamente em dia com a tesouraria no tocante aos encargos do Sindicato.
b) O pedido de baixa de cadastro de associado, desligamento deverá ser por escrito, dirigido ã Diretoria, a qual, após análise, deliberará por escrito.
c) O atraso no pagamento de seis mensalidades importará na exclusão do quadro social.
§ 1° - O associado que for excluído do sindicato somente poderá ser readmitido após o cumprimento
da obrigação estatutária violada.
§ 2 ^ - 0 associado que por afgum motivo se desíígar ou for excfufdo do quadro socíaí. se for readmitido ingressará na condição de sócio novo.
§ 3° - As penalidades previstas neste estatuto serão impostas pela Diretoria Executiva, desde que comprovadas as infrações. admitindo-se ampla defesa do associado.
§ 4° - Das penalidades recebidas poderá o associado recorrer para a Assembleia Geral, no prazo de 10
dias.

CAPÍTULO 11
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS:
Art. 11 - As Assembleias Gerais são Soberanas nas resoluções não contrárias às leis vigentes
e a este Estatuto. Suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, em relação
ao total de associados com direito a voto, em primeira convocação, e por maioria dos votos
dos associados presentes, em segunda convocação, salvo os casos especiais previstos neste
Estatuto.
Parágrafo único - A convocação da Assembleia Geral será feita por edital publicado com
antecedência mínima de 03 (três) dias, em jornal de grande circulação na sede do Sindicato.
Art. 12 - Realizar-se-ão as Assembleias Gerais Extraordinárias, observadas as prescrições
anteriores:
a) Quando o Presidente ou na maioria da diretoria ou do Conselho Fiscal julgar conveniente;
b) A requerimento dos associados, em número de 1/5 (um quinto), os quais especificarão
pormenorizadamente os motivos da convocação.
, Art. 13 - À convocação da Assembleia Geral Extraordinária, quando feita pela maioria da
Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelos associados, não poderá opor-se o Presidente do Sindicato que terá de promovê-la dentro de 5 (cinco) dias, contados da entrada do requerimento
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§ r - Deverá - comparecer à reunião, sob pena de nulidade, a maioria dos associados que á
promoverem.
§ 2° - Na falta de convocação pelo Presidente, convocá-la-ão, expirado o prazo marcado neste
artigo, aqueles que a deliberaram realizar.
Art. 14 - As Assembleias Gerais Extraordinárias só poderão tratar dos assuntos para que foram convocadas.
CAPÍTULO III
DA DIRETORIA
Art. 15 - O Sindicato será administrado por uma Diretoria. composta de 5 (cinco) membros
efetivos e 3 (irês) suplentes, com as funções de Presidente. Vice-Presidente. Primeiro e Segundo Secretários e Tesoureiro, eleitos para um mandato de 05 (cinco) anos, pela Assembleia
Geral, permitida a reeleição.
Parágrafo único - A Diretoria, uma vez criada Delegacia por Assembleia Geral, caberá a indicação de Delegados e sub-delegados, que obrigatoriamente serão escolhidos dentre os associados sediados na região da Delegacia.
Art. 16 - A Diretoria compete:
a) Dirigir O Sindicato de acordo com o presente Estatuto, administrar o Patrimônio Social e
promover o bem geral dos associados e da categoria representada;
b) Elaboruros regimentos dc serviços necessárias, subordinados a csie Fstatuto:
c) Cumprir e fazer cumprir as leis em vigor e as determinações das autoridades competentes,
bem como o Estatuto, regimentos e resoluções próprias e das Assembleias Gerais;
d) Organizar, até 30 de novembro de cada ano e submeter à apreciação da Assembleia, com
parecer do Conselho Fiscal, a Proposta de Orçamento e de Receita e Despesa para o exercício
seguinte:
e) Organizar, até 30 de março de cada ano e submeter à apreciação da Assembleia, com parecer do Conselho Fiscal, o Relatório das ocorrências do ano anterior, devendo do mesmo cons\sr.
1. Resumo dos principais acontecimentos verificados no curso do ano anterior;
2. Relação dos associados admitidos durante o ano e menção dos respectivos números de
matrícula;
3. Relação dos associados que, nesse período, deixaram de fazer parte do quadro social, com
as especificações dos motivos de tal ocorrência;
4. Balanço financeiro e patrimonial e Demonstrações Financeiras da entidade;
f) Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;
g) Reunir-se em sessão extraordinária sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria
de seus membros.
§ r - Nas reuniões da Diretoria, as decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes.
>. •

§ 2° - As peças de que cogitam as letras "d" e "e" deste artigo, obedecerão aos modelos exigidos pela legislação vigente e deverão ser organizadas por contabilista legalmente habilitado e
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§ 3" - A Diretoria etétiva compete t1xar o valor da ajuda de custo aos diretores que prestarem expedi
eme no Sindicato;
Art. 17 - A o término do mandato a Diretoria fará prestação de contas de sua gestão no exercício financeiro correspondente, levantando para esse fim, por intermédio de contabilista legalmente habilitado, os balanços de receita e despesa e económico no Livro Diário e Caixa,
os quais, além da sua assinatura, contê-la-ão as do Presidente e do Tesoureiro.
Art. 18 - A o Presidente compete:
a) representar o Sindicato perante a Administração Pública e as entidades privadas em geral,
em juízo ou fora dele. podendo delegar poderes;
b) convocar as sessões da Diretoria e da Assembleia, presidindo àquelas e instalando esta
última:
c) assinar as atas das sessões, o orçamento anual, o relatório do exercício anterior e lodos os
papéis que dependam de sua assinatura:
d) ordenar as despesas autorizadas e visar os cheques e contas a pagar, de acordo com o tesoureiro;
e) nomear os funcionários do Sindicato c fixar-lhes os vencimentos, consoante as necessidades do serviço, com a aprovação da Diretoria.
Parágrafo único - A o Vice-Presidente compele substituir o Presidente nas suas falias ou impedimentos e auxiliá-lo no que for necessário, sempre que solicitado.
Art. 19 - A o Primeiro Secretário compele:
a) Ter sob sua guarda e conservação o arquivo;
b) Redigir e ler as atas das sessões da Diretoria;
c) Dirigir e fiscalizar os trabalhos da secretaria.
Parágrafo único - A o Segundo Secretária compete substituir o Primeiro Secretário e o tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos e auxiliá-lo no que for necessária, sempre que solicitado.
Art. 20 - A o Tesoureiro compete:
a) Ter sob sua guarda e responsabilidade os valares do Sindicato;
b) Assinar com o Presidente os cheques e demais papéis que dependem de sua assinatura;
c) Efeluar os pagamentos e recebimentos autorizados;
d) Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria;
e) Apresentar ao Conselho Fiscal, balancetes mensais e um Balanço Anual;
O Recolher os recursos do Sindicato às contas bancárias da entidade.
Parágrafo único - O Tesoureiro poderá conservar em seu poder até o valor de um salário
mínimo, para o pagamento de pequenas despesas.
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Art. 2 i - o Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros etetivos e, 3
(três) suplentes, eleitos para um mandato de 05 (cinco) anosjunlapiente com a diretoria, pela
Assembleia Geral, na forma deste Estatuto, limitando-se sua competência à tlscalização da
gestão financeira da entidade.
Art. 22 - Ao Conselho Fiscal compete:
a) Opinar sabre as despesas ordinárias e extraordinárias, sabre os balanços mensais e sabre o
balanço Anual;
b) Reunir-se, ordinariamente uma vez par ano e extraordinariamente, quando necessário;
c) Dar parecer sabre o Balanço do exercício financeiro e lançar seu visto na mesma.
Parágrafo único - O parecer sobre o balanço do exercício financeiro, sabre a previsão orçamentária da receita c da despesa e respectivas alterações deverão constar da ordem do dia da
Assembleia Geral Ordinária, convocada nos termos deste Estatuto.

CAPITULO V
DOS R E P R E S E N T A N T E S J U N T O À FEDERAÇÃO
Art. 23 - O Sindicato será representado Junto ao Conselho de Representantes da Federação,
pelo Presidente eleito e outro Diretor como suplente, este escolhido pela Diretoria, podendo
á escolha de seu integrante recair sabre integrantes da Diretoria ou do Conselho Fiscal.
Art. 24 - Aos Representantes compete representar o Sindicato perante a Federação da respectiva categoria.
C A P Í T U L O VI
DA P E R D A DO M A N D A T O
Art. 25 - Os membros da Diretoria. do Conselho Fiscal e dos Representantes junto à Federação da categoria perderão o seu mandato nos seguintes casos:
a) Malversação ou dilapidação do patrimônio Social;
b) Grave violação deste Estatuto;
c) Abandono do cargo;
e) Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do cargo§1° - A perda do mandato será declarado pela Assembleia Geral.
§ 2° - Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo deverá ser precedida de notificação que assegure ao interessado o pleno direito de defesa, cabendo recurso na forma deste
estatuto.
Art. 26 - Na hipótese de perda de mandato as substituições se farão de acordo com o que dispõe o artigo seguinte.
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Art. 27 Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da Diretoria, assumirá, automaticamente, o carga vacante. o substituto legal, previsto neste Estatuto.
§ 1" - Achando-se esgotada a lista dos membros da Diretoria, serão, convocados os suplentes
que preencherão os últimos cargos.
§ 2° - A providência indicado no parágrafo anterior é aplicável em caso análogo que ocorra,
com relação aos membros do Conselho Fiscal e do conselho de Representantes.
§ 3° - As renúncias serão comunicadas par escrita ao Presidente do Sindicato.
§ 4" - Em se tratando de renúncia do Presidente do Sindicato será esta notificada, igualmente
por escrita, ao seu substituta legal, o qual, dentro de 48 (quarenta e oito) haras, reunirá a D i retoria para ciência do ocorrido.
Art. 28 - Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria ou do Conselho Fiscal e não houver suplentes, o Presidente, ainda que resignatário. convocará uma Junta Governativa Provisória.
Art. 29 - A Junta Governativa Provisória, constituída nos termos do artigo anterior, procederá
às diligências necessárias à realização de novas eleições, para a investidura nos cargos da
Diretoria e/ou do Conselho Fiscal, na conformidade do presente Estatuto, no prazo máximo
de noventa dias, contados de sua posse.
Parágrafo único: Os membros da Junta são inelegíveis para qualquer cargo, nas eleições de
que trata este artigo.
Art. 30 - Em caso de abandono de cargo proceder-se-á na forma dos artigos anteriores, não
podendo, entretanto, o membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal que houver abandonado o
cargo, ser eleito para qualquer mandato de administração sindical ou de representação económica, durante cinco anos.
Parágrafo único: considera-se abandono de cargo a ausência não justificada a três reuniões
consecutivas da Diretoria ou do Conselho Fiscal.
Art. 31 - Ocorrendo falecimento de membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, proceder-seá na conformidade do artigo 27 e seus parágrafos.

CAPITULO VIII
DAS ELEIÇÕES SINDICAIS
Seção I
W

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E L E I T O R A L
Art. 32 - No período máximo de 120 (cento e vinte) dias. e no mínimo 90 (noventa) dias antes do término do mandato, a Diretoria deverá convocar as ELEIÇÕES SINDICAIS para a instauração do processo eleitoral, definição de data, duração de votação e a formação de comissão eleitoral.
§ r - A convocação das eleições sindicais deverá ser feita por edital, publicado em jornal de circulação na base territorial.
§ 2° - A direção da comissão eleitoral deverá ser composta pelo Presidente do Sindicato;
§ 3° - A definição da duração da votação e das datas em que se realizará, deverá obedecer ao critério
adotado pelo Edital de convocação, visando a melhor conveniência para a categoria. Também este
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critério deverá ser utilizado para definição do número de urnas fixas e itinerantes se houver e horário
das mesmas;
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§ 4'' - A eleição será realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 30 (trinta) dias,
antes do término do mandato dos dirigentes em exercício.
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§ 5° - Ressalvadas as hipóteses de recursos ou protestos, a posse dos eleitos se dará ao ténnino
do mandato anterior.
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^
o

DA COMISSÃO E L E I T O R A L
Art. 33 - A comissão eleitoral será composta pela Diretoria Executiva e facultativamente a um representante de cada chapa inscrita.
§ r - A partir de

sua formação a comissão eleitoral

passara a dirigir o processo eleitoral.

§ 2° - O associado indicado para compor
a comissão eleitoral, que vier a fazer parte de alguma
chapa concorrente ao pleito perderá o cargo na comissão eleitoral, com exceção dos membros da Diretoria do Sindicato.
Art. 34 - Compete a comissão eleitoral:
a) Receber a inscrição das chapas, verificando o preenchimento de todos os pré-requisitos;
b) Garantir que todas as chapas inscritas tenham as mesmas condições e oportunidades para utilização
do patrimônio e instalações do Sindicato, local para reuniões e promoção de debates;
c) Garantir a presença de um representante de cada chapa inscrita na sua composição;
d) Escolher e credenciar os mesários, cuidando do treinamento e instruções sobre os procedimentos
eleitorais;
e) Encarregar-se da confecção da lista de votantes, cédulas, urnas, cabines de votação e divulgação das
eleições junto aos associados;
O Credenciar os fiscais das chapas, garantindo suas presenças junto as mesas coletoras de votos;
g) Definir, de comum acordo com as chapas, os espaços e prazos de realização de propaganda, instruindo os mesários para que não permitam, durante os trabalhos de votação, a realização de propaganda
no local onde a urna estiver instalada;
h) Abrir e encerrar o processo eleitoral;
i) Responsabilizar-se pela guarda e segurança das umas;
j) Instalar o processo de apuração, compor as mesas apuradoras e garantir a presença de no máximo 2
(dois) fiscais por chapa em cada mesa coletora e apuradora;
k) Dirimir as dúvidas e problemas que possam surgir durante o processo, resolvendo situações não
previstas neste estatuto;
i) As chapas poderão constituir assessoria jurídica para atuar junto ao processo eleitoral.

Art. 35 - Não poderá ser candidato a cargo eletivo do sindicato, o associado que:
a) Que não tiver definitivamente aprovado suas contas de exercício em cargo de administração, pela
' , Assembleia Geral, ou por ato judicial;
b) Que houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;
fj
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c) Que não tiver no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício da atividadfe de Transportador Rodoviário Autónomo de Bens. dentro da base territorial do Sindicato, ou no desempenho de representação
sindical deste sindicato;
d) Que tiver sido condenado por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena;
e) Que tiver vínculo com CGC ou empresa de transporte até 3 (três) anos antes da abertura do processo eleitoral, mesmo sendo associado autónomo do Sindicato:
f) Que for eleito para o cargo eletivo de outra entidade sindical, ou esteja no exercício de cargo eletivo, até três anos antes da abertura do processo eleitoral deste sindicato, com exceção dos representantes das entidades de grau superior a que este sindicato estiver filiado.
g) Má conduta devidamente comprovada;
h) Os que tenham sido destituídos de cargos administrativos ou de representação sindical;
i) Que não for sócio do Sindicato pelo menos 2 (dois) anos antes da abertura do processo eleitoral;
j) Que não estiver com as mensalidades e demais contribuições em dia até a data final do registro de
chapas.

SEÇÃO IV
DO REGISTRO DE CHAPAS
Art. 3 6 - 0 prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias contados da data de publicação da publicação da convocação para eleição em jornal de circulação regional da base territorial, excluindo-se
o r e incluindo-se o último dia, que será prorrogado para o T dia útil subsequente, se o vencimento
cair em sábado, domingo ou feriado.
Parágrafo Único - Encerrado o prazo para registros de chapa, a Comissão Eleitoral terá cinco dias para
a publicação do edital contendo as chapas registradas. A referida publicação deverá ser feita no mural
de avisos do sindicato.
Art. 37 - Os candidatos serão registrados através de chapas que conterão os nomes de todos os concorrentes, efetivos e suplentes, estes em número não inferior a 2/3 (dois terços) dos cargos a preencher.
Art. 3 8 - 0 requerimento do registro de chapa, em 3 (três) vias endereçado à comissão eleitoral, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, deverá vir acompanhado dos seguintes documentos:
a) - Ficha de qualificação dos candidatos, em 3 (três) vias. assinadas;
Parágrafo Único - A ficha de qualificação dos candidatos conterá os seguintes dados: nome. filiação,
data e local de nascimento, estado civil, residência, n*^ de matrícula Sindical, n" e órgão emissor da C l ,
n" do CPF. cargo ocupado, tempo de exercício da profissão e certidão da CIRETRAN ou qualquer
outro órgão oficial que comprove o exercício e tempo de profissão.
Art. 39 - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente a partir do n° 1 (um), obedecendo
a ordem de registro.
Art. 40 - será recusado o registro de chapa que não contenha candidatos efetivos e suplentes em número suficiente, ou que não esteja acompanhado das fichas de qualificação, preenchidas e assinadas, de
todos os candidatos.
§ P - Veriílcando-se irregularidade na documentação apresentada a comissão eleitoral notificará o
interessado para que promova a correção dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena do registro
não se efetuar.
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SEÇÃO V
DAS IMPUGNAÇÕES
Art. 41 - Os candidatos que não preencherem as condições estabelecidas neste estatuto, poderão ser
impugnados por qualquer associado com direito a voto. no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação das chapas inscritas.
Art. 42 - A impugnação, expostos os fundamentos que a justificam será dirigida à Comissão Eleitoral
e entregue contra recibo, na secretaria do Sindicato.
Art. 43 - o candidato impugnado será notificado da impugnação em 2 (dois) dias, pela Comissão Eleitoral e terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa.
Art. 44 - Instruído, o processo de impugnação será decidido em 5 (cinco) dias. em única instância, pela
Comissão Eleitoral.
Art. 45 - Julgada procedente a impugnação, o candidato não poderá ser substituído.
Art. 46 - A chapa de que fizer parte o candidato impugnado poderá concorrer, desde que os demais
candidatos, entre efetivos e suplentes bastem ao preenchimento de todos os cargos incluindo os suplentes.
SEÇÃO VI
DO ELEITOR
Art. 47 - São condições do eleitor para o exercício do direito de voto:
a) Ter o eleitor mais de 2 (dois) anos como associado do sindicato ou aposentado da categoria e estar
em dia com suas obrigações junto a tesouraria;
a) Ser maior de 18 anos;
c) Estar em gozo dos direitos sindicais;
Parágrafo Único - É obrigatório aos associados que preencherem os requisitos o voto nas eleições
sindicais.
Art. 48 - Para poder exercitar o direito do voto, o eleitor titular devera ter quitado as mensalidades em
débito até a data final para registro de chapa.

SEÇÃO VII
DA CÉDULA ÚNICA
Art. 49 - A cédula única, contendo todas as chapas registradas deverá ser confeccionada em papel
branco, opaco e pouco absorvente e tipos uniformes.
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§ r - Serão instaladas mesas coletoras na sede e sub-sedes do Sindicato e nos principais locais de trabalho através de uma itinerante, onde esteja prevista a votação.
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§ 2" - Os trabalhos das mesas coletoras poderão ser acompanhados por fiscais designados pelas chapas
concorrerttes, escolhidos dentre os associados do Sindicato, com direito a voto, na proporção de 2
(dois) fiscais por chapa registrada.
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Art. 51 - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:
a) Os caiididatos, seus cônjuges e parentes;
b) Os membros da Diretoria.
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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.
§ 1° - Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato da abertura e encerramento,
salvo motivo de força maior.
§ 2° - Não comparecendo o Presidente da mesa coletora, até 30 (trinta) minutos antes da hora determinada para início da votação, assumirá a presidência o P mesário e, na sua falta ou impedimento, o 2"
mesário ou o suplente.
§ 3° - Poderá o mesário ou membro da mesa assumir a presidência , nomear "ad hoc" os membros que
forem necessários para completar a mesa, dentre as pessoas presentes, observado os impedimentos
legais e estatutários.
§ 4° - Quando a votação for em mais de um dia, será lavrado ata nofimdo dia, que registre o início e o
fim da votação diária, quantos eleitores votaram e as irregularidades e a forma se houver.

SEÇÃO IX
DA VOTAÇÃO
Art. 53 - No dia e local designados. 30 (trinta) minutos antes da hora do início da votação, os membros
da mesa coletora verificarão se está em ordem o material eleitoral e a urna destinada a recolher os
votos, providenciando o Presidente, para que sejam supridas eventuais deficiências.

Art. 54 - A hora fixada no edita I e tendo considerado o recinto e o material em condições, o Presidente da mesa declarará iniciados os trabalhos,
Art. 55 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima de 6 (seis) horas, observando sempre as horas de início e de encerramento previstas no edital de convocação.
Parágrafo Único - Os trabalhos de votação poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem votado todos os eleitores constantes da folha de votação.
Art. 56 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora, os seus membros, osfiscaisdesignados durante o tempo necessário à votação e o eleitor.
Parágrafo Único - Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir no seu funcionamento durante os trabalhos de votação, saivo os membros da comissão eleitoral.
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Art. 57 - .Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de identificado,
assinará a tolha de votantes e irá a cabine indevassável, após assinalar no retângulo próprio a chapa de
sua preíerència, a dobrará deposiiando-a. em seguida, na uma coletora.
§ 1° - O eleitor analfabeto colocará sua impressão digital na folha de votantes, assinado a rogo por um
dos mesários.
§ 2" - Antes de depositar a cédula na urna, o eleitor deverá exibir a parte rubricada à mesa e aos fiscais
para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue.
§ 3° - Se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável e trazer seu
voto na cédula que recebeu.
Art. 58 - Os eleitores cujos votos forem impugnados e os associados cujos nomes não constarem da
lista de votantes, votarão em separado.
Parágrafo Único - O voto em separado será tomado da seguinte forma:
a) O presidente da mesa coletora entregará ao eleitor envelope apropriado, para que ele, na presença da
mesa, coloque a cédula que assinalou, colocando-a no envelope;
b) O presidente da mesa coletora anotará no verso a observação "voto em separado", depositando-o na
uma;
c) Os envelopes serão padronizados de modo a resguardar o sigilo do voto;
Art. 59 - Documentos necessários de identificação do eleitor:
a) Carteira social do Sindicato ou;
b) Carteira de identidade.
Art. 60 - A hora 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 de documento
de identidade, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor.
§ 1" - Encerrado os trabalhos de votação, a uma será fechada e mantida em local seguro.
§ 2° - Em seguida fará lavrar ata, que será também assinada pelos mesários e ílscais registrando-se a
data e hora do início e do encerramento dos trabalhos. A seguir o presidente da mesa coletora, mediante recibo fará entrega ao presidente da mesa apuradora de todo o material utilizado durante a votação.

SEÇÃO X
DA MESA APURADORA
Art. 61 - Após o término do prazo estipulado para a votação, instalar-se-á em Assembleia Eleitoral
Pública e permanente, na sede do Sindicato, a Mesa Apuradora, para a qual serão enviadas as urnas e
as atas respectivas.
Art. 62 - A mesa apuradora. constituída de um presidente e de 3 (três) auxiliares, será indicada pela
comissão eleitoral, até 15 (quinze) dias antes das eleições.
Parágrafo Único - Os trabalhos da mesa apuradora poderão ser acompanhados porfiscaisdesignados
pelas chapas concorrentes, escolhidos dentre associados do Sindicato com direito a voto na proporção
> de 2 (dois) por chapa registrada.
I
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DO QUORUM
Art. 63 - Instalada a mesa apuradora. esta verificará pela lista de votantes, se participaram da votação
mais de 1/3 (um terço) dos eleitores inscritos, em caso afirmativo, se procederá a abertura das umas e
contagem dos votos.
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Parágrafo Único - Os votos em separado, serão computados para efeito de quorum.
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Art. 64 - Não sendo obtido o quorum referido no artigo anterior, o presidente da mesa apuradora encerrará a eleição e. em seguida, a Comissão Eleitoral procederá nova eleição nos termos do edital.
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§ r - A nova eleição será válida se nela tomarem parte 1/3 (um terço) dos eleitores, observada as
mesmas formalidades da P. Não atingindo o quorum, o presidente da mesa, podendo, notificará novamente a comissão eleitoral para que esta efetive a segunda e última eleição.
§ 2° - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos §§ T e 2", apenas as chapas inscritas para
a r eleição poderão concorrer as subsequentes. Somente terão direito a voto. em se tratando de segunda convocação, os associados aptos a votar na primeira convocação.
Art. 65 - Não sendo atingido o quorum para eleição, a comissão eleitoral declarará a vacância da administração, a partir do término do mandato dos membros em exercício e convocará uma Assembleia
Geral para indicar uma junta (comissão) governativa, real izando-se eleição dentro de 6(seis) meses.

SEÇÃO XII
DA APURAÇÃO
Art. 66 - Contadas as cédulas da uma. o Presidente verificará se o seu número coincide com o da lista
de votantes.
§ r - Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a respectiva lista, farse-á a apuração.
íj 2*^ - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes proceder-se-á a apuração,
descontando-se dos votos atribuídos a chapa mais votada o número de votos equivalente as cédulas em
excesso, desde que esse número seja inferior a diferença entre as duas chapas mais votadas.
§ 3° - Se o excesso de cédulas for igualou superior a diferença entre as duas chapas mais votadas, a
uma será anulada.
§ 4" - O presidente da mesa apuradora e a Comissão Eleitoral, através de voto, decidirão se apura ou
não os votos colhidos separadamente.
§ 5" - Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizeres suscetíveis de identificar o eleitor, ou
tendo este assinalado duas ou mais chapas, o voto será anulado.
Art. 67 - Sempre que houver protesto fundado em contagem errónea de votos ou vícios, será levado ao
presidente da mesa e aos fiscais, respeitando este Estatuto.
Parágrafo Único - Haja ou não protestos, conservar-se-ão as cédulas apuradas sob a guarda do presidente da mesa apuradora, até proclamação do resultado final, afimde assegurar eventual recontagem
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Art. 68 - Assiste ao Fiscal o direito de formular, perante a mesa, qualquer protesto referente a apuração.
§ r - O protesto deverá ser feito por escrito, devendo ser anexado a ata de apuração.
§ 2" - Não sendo o protesto verbal ratificado, no curso dos trabalhos de apuração, sob forma escrita,
dele não se tomará conhecimento.
Art. 69 - Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos, em relação ao total de associados votantes quando se tratar de primeira convocação ou os que tiverem obtido maioria simples em eleições posteriores e fará lavrar a ata
dos trabalhos eleitorais.
§ r - A ata mencionará obrigatoriamente:
a) Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos;
b) Local ou locais que funcionaram as mesas coletoras, com os nomes dos respectivos componentes;
c) Resultado de cada uma apurada, especificando-se o numero de votantes, sobre-cartas. cédulas apuradas, votos atribui dos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos;
d) O número total de eleitores que votaram;
e) Resultado geral da apuração:
f) Apresentação ou não de protesto, fazendo-se em caso afirmativo, resumo de cada protesto formulado perante a mesa.
§ 2° - A ata será assinada pelo Presidente e demais membros da mesa, assim como pelos fiscais, esclarecendo-se o motivo de eventual falta de assinatura.
Art. 70 - Se o numero de votos da uma anulada for superior à diferença entre as duas chapas mais votadas, não haverá proclamação de eleitos pela mesa apuradora, sendo realizada eleições suplementares,
no prazo mínimo de 90 (noventa) dias e máximo de 180 (cento e oitenta) dias. circunscritas aos eleitores constantes da lista de votação da urna correspondente.
Art. 71 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições no prazo de
90 a 180 dias, limitada a eleição as chapas em questão.

SEÇÃO XIII
DAS NULIDADES.
Art. 72 - Será nula a eleição quando:
a) Realizada em dia. hora e local diversos dos designados no Edital, ou encerrada antes da hora determinada, sem que hajam votados todos os eleitores constantes da folha de votação;
b) Realizada ou apurada perante mesa não constituída de acordo com o estabelecido neste estatuto;
c) Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste estatuto;
d) Não for observado qualquer dos prazos essenciais deste estatuto.
Art. 73 - Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua legitimidade, importando
prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente;
Parágrafo Único - A anulação do voto não implicará na anulação da uma em que a ocorrência se verificar, nem a anulação da urna importará na da eleição, salvo se o número de votos anulados for igualou superior ao da diferença final entre as duas chapas mais votadas.
.
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Art. 74 -'Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, neíii aproveitará ao seu responsável.
SEÇÃO XIV
DOS RECURSOS

*

Art. 75 - Qualquer associado com direito a voto poderá interpor recurso contra resultado do processo
eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do término da eleição, para a Comissão Eleitoral.
Art. 76 - O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral e entregue em duas vias, contra recibo, na Secretaria dp Sindicato, em horário normal de funcionamento.
Art. 77 - Findo o prazo estipulado no artigo anterior, recebida ou não a defesa do recorrido, e estando
devidamente instruído o processo, a Comissão deverá proferir sua decisão, sempre fundamentada, no
prazo de 10 (dez) dias.
Art. 7 8 - 0 recurso não suspenderá a posse dos eleitos, ficando estes sujeitos as penalidades legais.
Art. 79 - Anuladas as eleições pela Comissão, outras serão realiza das 180 (cento e oitenta) dias após a
decisão anulatória.
§ r - Nesta hipótese, a Diretoria permanecerá em exercício até a posse dos eleitos, salvo se qualquer
de seus membros for responsabilizado, mediante comprovação, pela anulação, caso em que a Assembleia Geral, especialmente convocada, elegerá uma Junta (comissão) Governativa para convocar e realizar novas eleições.
§ 2" - Aquele que der causa à anulação das eleições será responsabilizado civilmente por perdas e danos, ficando o Sindicato obrigado, dentro de 30 {trinta} dias após a decisão anulatória, providenciar a
propositura da respectiva ação judicial.
SEÇÃO X V
DISPOSIÇÕES ELEITORAIS GERAIS
Art. 80 - A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da administração anterior.
Art. 81 - Ao assumir o cargo o eleito prestará, solenemente, o compromisso de respeitar o exercício do
mandato e a este estatuto.
Art. 82 - Caso as eleições não sejam convocadas ou realizadas nos prazos previstos neste estatuto, sem
qualquer justificativa plausível, será convocada uma Assembleia Geral na forma já consignada, para
eleição de uma Junta Governativa, que terá a incumbência de convocar e fazer realizar eleições, obedecidos os preceitos contidos neste estatuto.

CAPÍTULO X
DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO:
Art. 83 - Constituem o Património do Sindicato:
a) As contribuições daqueles que participam da categoria representada, consoante a alínea "e"
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b) As contribuições dos associados;
c) As doações e legados;
d) Os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidas;
e) Os aluguéis dos imóveis e os Juros de títulos e de depósitos;
O As multas e outras rendas eventuais.
§ P - A importância da contribuição estipulada no art. 12 não poderá sofrer alterações sem
prévio pronunciamento da Assembleia Geral:
§ 2° - Nenhuma contribuição poderá ser imposta aos associados, além das determinadas expressamente em lei e na forma deste Estatuto.
Art. 84 - As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstasina legislação vigente.
Art. 85 - A administração do Patrimônio, constituída pela totalidade dos bens e direitos que
possuir, compete à [diretoria.
Art. 86 - Os títulos de renda, bem como os bens imóveis, só poderão ser alienados mediante
permissão expressa da Assembleia Geral convocada para tal fim.
Art. 87 - Os atos que importem na malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato
ficam equiparados ao crime de peculato e serão julgados e punidos na conformidade da legislação penai.
Art. 88 - No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa da
Assembleia Geral para esse fim convocada e com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
associados quites, o seu patrimônio, pagas as dívidas legítimas decorrentes de suas responsabilidades, em se tratando de numerário em caixa c bancos e em poder de credores diversos,
será repassado ao Sindicato da mesma categoria que vier a ser reconhecido pelo Ministério
do Trabalho ou quando inexistente este na base territorial, será entregue à Entidade Sindical
de grau Superior que represente a mesma categoria económica.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art.89 - Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações da Assembleia Geral relativas
aos seguintes assuntos:
a) Eleição de associados para representação da respectiva categoria, prevista em lei:
b) Tomada e aprovação de contas da Diretoria;
c) Aplicação do património;
d) Julgamento dos aios da Diretoria. relativos a penalidades impostas a os associados;
e) Pronunciamento sobre relações ou dissídios de trabalho.
Art. 90 - O sindicato poderá participar da fundação, ratificação e filiação da F E C A M - S C .
entidade de grau superior da categoria, o que tlca desde j á autorizado, não dependendo na
época oportuna, de convocação da Assembleia Geral para este fim.
Art. 91 - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com objetivo de desvirtuar, impedir
ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na lei e neste Estatuto.
Art. 92 - Não havendo disposição especial em contrário, prescreve em dois anos o direito de
pleitear a reparação de qualquer ato infringente de disposição contida neste Estatuto.
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Art. 93 - No dia em que se realizar eleição para renovação da Diretoria, serão assegurados o
sigilo e a liberdade de voto e proibida a propaganda eleitoral.
Art. 94 - A Diretoria ficará sujeita às penalidades previstas na legislação, se, por inobservância dolosa deste Estatuto, der causa à nulidade do pleito.
Art. 95 - Dentro da respectiva base territorial, o Sindicato, quando julgar oportuno, instituirá
delegacias ou seções para melhor proteção de seus associados e da categoria representada, as
quais serão criadas por Assembleia Geral.
Art. 96 - A chapa da Diretoria é eleita em bloco, conforme cargo mencionado na cédula a ser
exercido pelo candidato.
Art. 97 - O presente Estatuto entra em vigor na data da Assembleia Geral que o aprovou, e só
poderá ser alterado por outra Assembleia Geral, para esse fim especialmente convocada, com
o voto concorde de. pelo menos, 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembleia, não podendo
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou com menos
de 1/3 (um terço) deles nas convocações seguintes.
Parágrafo único: Em se tratando de alterações decorrentes de ato emanado da autoridade
competente, estas poderão ser introduzidas automaticamente neste estatuto, devendo a Diretoria, entretanto, dar ciência das alterações a todos os associados.
Itajaí (SC), 01 de maio de 2013.
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Diretor/PreMdente: Aden lir de Jesus, brasileiro, divorciado, transportador autónomo de cargas, portador do CíV 248,729.979-72 e da Cl. 167.670-SSP/SC, residente e domiciliado a Rua José Santangelo,
n" 33, Bairro: São Vicente em Itajaí-SC, CEP 88309-365;

Vice Presidente: Leonaíde/Cesar de Sotiza,irasileiro, casado, transportador autónomo de cargas,
portador do CPF 023.798.256-02 e da Cl. M7992721-SSP/5C, residente e domiciliado à Rua Manoel
Aníbal Pereira, n" 252, Bairro: Dom Bosco em Itajaí-SC, CEP 88307-070;
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1° Secretário: Edilson Elias Storini, brasileiro, casado, transportador autónomo de cargas, portador
do CPF 953.044.289-00 e Cl. 3050060-S5P/SC, residente e domiciliado à Rua Stringari, n" 465, Bairro:
São João em Itajaí-SC, CEP 88305-110;
RECONHECIMENTO NO; 227024 - Reconheço a(s)

assinsturaCs) por AUTENTICA de:
(1

ADEMIR

DE JESJS

Itajaí, 11 de junho de 2013 - Em testemunhr da »«-d*le
Emolumentos RS2j§_i_salo-B^ 1 .a^^^otal RÍ3,60
Selo DigjtaljJ»^»tSciÍÍzaçaaf- Selo normart)ftíiíl79^2-XA9Z
Confica-tfsdados l i ain fm ttlruln? jus br

• Gilmara VandarliralB M M a i r ( » / A v l i ã • Gutlara l i n õ a r l l i M e MoOeiros / • J e m a n a CarOaso M. R. Araújo
/ I A u g u M a K » i < c h d ' A v l M • J f t u í a S t r g i o a c i S a n t o s •Kaiine M a r i a / a g n a n M • OUBOCssaiCarOMn

t S Í O OOS rríAfíSPORTÂDOUtS AUlÓNOMOS Of CONTAINfiRES

i CARGAS f-M GERAI Of ÍTAIAÍ E REGIÃO,^-- SINTRACON

o

01

2

Q

2° Se^CTarío UcAino Pereira Oliveira, brasileiro, casado, transportador autónomo de cargas, portador do CPF O 2.7ÍL238-13 e da Cl. 012724052-4-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Aníbal Gaya,
n"898, Bairr(
i m i em Navegantes-SC, CEP 88375-000;
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Tesoureiro: Marcos Josq Jacinto, brasileiro, casado, transportador autónomo de cargas, portador do o
CPF 939.416.769-io e da Cl. 2864176-SSP/SC residente à Avenida Nilo Bittencourt, n" 765, Q14, Bairro: São Vicente em Itajaí-SC, CEP 88312-100;

Conseltío-RáSC^^Jjíiz Antonio da Silva, brasileiro, casado, transportador autónomo de cargas, portador dCT-GPf^sfzés.119-87 e Cl. 570906-SSP/SC residente à Rua Ciríaco Meirinho, n° 451, Bairro:
Fiúza Lima em Itajaí-SG, CEP 88303-250;

Conselho Fiscal: 2° Moacir Sebastlãq^rispim, brasileiro, casado, transportador autónomo de cargas,
portador do CPF 388.604.149-20 e da Cl. 4R879289-SSP/SC, residente à rua Jovita da Costa Ramos, n'
277, Bairro: São Vicente em Itajaí-SC, CEP 88309-295;

Conselho Fiscal: 3° Cláudio Mareio Pereira Storino, brasileiro, casado, transportador autónomos de
cargas, portador do CPF 819.453.029-68 e da Cl. 1995990-SSP/SC residente à Rua Pedro Antonio
FayaI, n" 330, Bairro: São João em Itajaí-SC, CEP 88305-010;
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