EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A GESTÃO BIÊNIO 2020/2021
CONSELHO FISCAL – MANDATO ANO 2020
O Comitê Eleitoral, órgão temporário e criado com base no artigo 36 do Estatuto Social, em conformidade
com o Capítulo V, “d” do Estatuto Social da Cooperfarms – Cooperativa dos Produtores Rurais da Bahia, com
sede a Av. Luís Eduardo Magalhães, 2391, Bairro Jardim das Acácias 3ª Etapa na cidade de Luis Eduardo
Magalhães – BA, inscrita no CNPJ 10.333.574/0001, por seu coordenador, nos termos do artigo 37, parágrafo
único, deixa público e convoca os cooperados efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às
eleições do novo Conselho de Administração da COOPERFARMS, para o período de 2020/2021, e do novo
Conselho Fiscal com mandato de 1 (um) ano.
Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada no dia 19 de março de 2020 na sede
da Cooperfarms Cooperativa dos Produtores Rurais da Bahia, situada a Av. Luís Eduardo Magalhães, 2391,
Bairro Jardim das Acácias 3ª Etapa na cidade de Luis Eduardo Magalhães – BA, em primeira convocação às
17 horas e em segunda e terceira convocações respectivamente às 18 h. e 19 h. para deliberação da ordem
do dia, constante no Edital de Convocação.
Art. 2º - Poderão votar os cooperados efetivos aptos a voto, observando-se os artigos 8º, 9º, 26 e 31 do
Estatuto Social da Cooperfarms.
Art. 3ª - A votação se destina a eleger chapa completa mínima conforme artigo 38, § 1º do Estatuto Social da
COOPERFARMS, a saber:
•
•
•
•
•

Presidente;
Vice-Presidente;
1º Tesoureiro;
2º Tesoureiro;
Secretário;

Art. 4º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Regulamento Estatuto da
COOPERFARMS, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral abaixo designada.
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas à partir da publicação deste edital, impreterivelmente, até à 18
horas do dia 09 de março de 2020 na sede da Cooperfarms mediante preenchimento de requerimento de
inscrição da chapa com indicação de seus integrantes e seus respectivos cargos, com a apresentação dos
documentos e atendimento aos requisitos exigidos para o pleito, constantes no artigo 39 do Estatuto Social.
Luis Eduardo Magalhães – Bahia 14 de fevereiro de 2020.
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