Quem Somos!

O SINDINOTARS – Sindicato dos Notários do Rio Grande do Sul foi fundado em 15 de agosto
de 1995 em Porto Alegre, através de uma assembléia geral composta por 87 titulares dos
serviços notariais deste estado.
O sindicato tem como finalidade precípua o estudo, a coordenação e a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais, econômicos, sociais e jurídicos, inclusive em questões
judiciais ou administrativas, da categoria econômica dos serviços notariais, atuando como
órgão de colaboração com os poderes públicos e com as demais associações, no sentido da
solidariedade social e da precedência do interesse nacional ao interesse econômico.

São prerrogativas e atribuições do sindicato:
a) Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da
categoria econômica ou os interesses individuais dos associados relativos à atividade exercida;
b) Celebrar convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho;
c) A representação para instaurar a instância cm dissídio coletivo e responder aos termos de
dissídio coletivo em que é suscitado;
d) Eleger, indicar ou designar os representantes da respectiva categoria econômica;
e) Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo no estudo e solução dos
problemas que se relacionam com a categoria;
f) Impor, estabelecer e arrecadar contribuições, mediante pronunciamento da assembléia geral,
a todos aqueles que integram a categoria econômica de sua representatividade sindical;
g) Filiar-se a entidades sindicais de grau superior e a outras organizações, de âmbito nacional
e internacional, de interesse da categoria representada;
h) Defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, em questões
judiciais e administrativas, inclusive na qualidade de substituto processual, e impetrar mandado
de segurança coletivo, na defesa dos interesses de seus membros ou associados;
i) Editar livros, revistas, periódicos e boletim, informativo, para divulgação dos assuntos de
interesse da categoria.
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A diretoria vigente está representada condorme abaixo:

DIRETORIA 2013-2016

Presidente: Sérgio Ariel de Farias Raupp

Vice-presidente: Ayrton Bernardes Carvalho

Primeiro Secretário: Marcelo Antônio Guimarães Flack
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Segundo Secretário: João Figueiredo Ferreira

Primeiro Tesoureiro: Ney Paulo Silveira de Azambuja

Segundo Tesoureiro: João Pedro Lamana Paiva

Diretor: Francisco de Assis Marques

Delegados Representantes Junto à Federação
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Titular: Sérgio Afonso Manica

Suplente: José Alberto da Rocha Brito

Conselho Fiscal

Titulares: Eduardo Antpack, Wilson Klein e Jacy Franco Moreira Ibias

Suplentes: Carlos Casses Presser, Waldir Comasseto e Dário Miguel Lorenzi
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