
DISTRITO de IRRIGAÇÃO 
FORMOSO - DIF 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE ADIAMENTO E CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Administração do DISTRITO DE IRRIGAÇÃO 
FORMOSO, no uso de suas atribuições, conforme previsto nos artigos 25 e 26 do 
Estatuto Social, vem através do presente EDITAL, adiar a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA anteriormente convocada para o dia 28/09/2021, terça-feira, às 09:00 
horas, para ser realizada no dia 13/10/2021, quarta-feira, às 09:00 horas, no Auditório 
do Distrito - Vila do Setor 33, Projeto Formoso. São convidados todos os Produtores 
do Perímetro Formoso - Setores "A e H", porém só terá direito a voto ou ser votado, e 
participar nas demais deliberações os Produtores (sócios) adimplentes, em número de 
426 (quatrocentos e vinte e seis), até a presente data, conforme determina os artigos 
28 e 30 do Estatuto Social. A Assembléia terá a seguinte ordem do dia: 

1 - Deliberar sobre a prestação de contas do exercício financeiro de 2019 e 
2020. 

2 - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 
2021/2024, os quais serão empossados na mesma assembleia geral. 

3 - Eleição dos membros do Conselho do Fiscal para o exercício de 
2021/2022, os quais serão empossados na mesma assembleia geral. 

Fica determinado que os produtores interessados ao pleito dos cargos acima 
citados, terão que apresentar a chapa de candidatura, na sede do DISTRITO, até o dia 
07/10/2021, às 10:00 h, contendo a seguinte composição: 

Chapa para Conselho de Administração 
07 - Produtores - Titulares Adimplentes* 
07 - Produtores - Suplentes Adimplentes* 

*Obs.: A composição da chapa deverá obedecer à divisão de 
grupos informada no artigo 45° do Estatuto Social. 

Chapa para Conselho Fiscal 
05 - Produtores - Titulares Adimplentes 
03 - Produtores - Suplentes Adimpl 
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