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ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

AVISO RESUMIDO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SESCAP-TO Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ sob o n° 

01572855/0001-50, com sede na quadra Quadra 504 Sul Alameda 04, Numero 45 - Plano 

Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-690 nos termos de seu estatuto social e regulamento 

eleitoral, convoca as empresas associadas, quites com suas obrigações estatutárias, 

para a Assembleia Geral Eleitoral de escolha dos membros de Diretoria, Conselho 

Consultivo, Conselho Fiscal, Delegados Representantes junto à Federação e 

respectivos suplentes para o mandato 2022/2025. O processo eleitoral será realizado 

na sede do Sindicato, em primeiro turno, no dia 30/06/2022-das 08:00 às 17:00 

horas, com quórum de comparecimento de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) das 

empresas associadas em condições de votar (quites com as obrigações estatutárias). 

Caso não seja atingido o   quórum, será realizado   o segundo turno eleitoral no 

dia 11/07/2022 das 08:00 às 17:00 horas, também na sede do sindicato, sem quórum 

mínimo de votantes. Fica aberto o prazo para registro de chapas, que deverá ocorrer 

desde a presente publicação até o dia 24/06/2022, de segunda a sexta-feira das 8:30 

às 17:00 horas, através de requerimento próprio a ser protocolado na secretaria do 

Sindicato. As impugnações a candidatura serão processadas nos termos descritos 

no Edital completo e do regulamento eleitoral, devendo ser apresentadas de 15/06/2022 

a 25/06/2022, de segunda a sexta-feira de 10:00 às 17:00 horas por meio de 

requerimento endereçado ao presidente do Sindicato, protocolado na secretaria do 

mesmo. Será declarada   eleita   a   chapa   que   atingir   a   maioria   dos   votos. 

O Edital de Convocação completo encontra-se afixado na sede do Sindicato. 

 
Assinado de forma digital 
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Palmas 15 de junho de 2022. 

Dados: 2022.03.08 11:19:45 

-03'00' 

Flávio A. Pinto 

Presidente do SESCAP-TO. 
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