
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
  Ficam convocados por este Edital todos os Conselheiros e Conselheiras dos 
Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais para a Plenária Ordinária do 
Conselho Deliberativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia – 
FETAGRO, que será realizada nos dias 06, 07, 08 de Maio de 2015, no Auditório do 
Centro de Formação e Laboratório Fitoterápico da FETAGRO localizado na Avenida 
Edson Lima Nascimento (Linha 94 – RO 472), Lote 08, quadra 61, Loteamento Jardim 
São Cristóvão – Ji-Paraná/RO, com início às 19h30min do dia 06 (abertura do conselho) 
e término previsto para as 15h00min do dia 08 de Maio de 2015, para tratar da seguinte 
pauta: 

� Informes;  
� Análise de Conjuntura; 
� Planejamento 2015; 
� UNICAFES; 
� Prestação de Contas da FETAGRO; 
� Solicitação do Sindicato de Theobroma (Of. 06/STTR/2015). 
� Marcha das Margaridas 2015; 
� Pesquisa; 
� GTE – Grito da Terra Estadual; 
� Outros assuntos do interesse da categoria.                                                                                                                                                                                                             

- O credenciamento dos delegados e delegadas será realizado das 07h00mn às 7h30mn do dia 07 
de maio de 2015, devendo estar presentes no ato da inscrição os (as) três delegados (as) do 
Sindicato ou seus respectivos suplentes de acordo com o que rege o Art. 20 do estatuto da 
FETAGRO abaixo mencionado: 
Art. 20 - O Conselho Deliberativo será formado por:  
I) Três integrantes da Diretoria de cada Sindicato filiado no gozo de seus direitos sindicais, 
sendo: Presidente, Secretária de Mulheres e Secretario (a) de Jovens ou seus respectivos 
suplentes. A suplência do presidente será o (a) vice-presidente, a suplência da mulher será uma 
mulher a suplência de jovem será um (a) jovem da composição da diretoria.  
II) Os Membros da Diretoria da FETAGRO. 
OBS: em caso de ausência do delegado titular que seja apresentado até no ato do 
credenciamento Oficio informando o nome do suplente e cargo que exerce na Diretoria do 
Sindicato. 
  Sendo o que temos para o momento, contamos com a participação de todos os 
Conselheiros e Conselheiras. 

Ji-Paraná/RO, 08 de Abril de 2015. 

                                      


