
  
 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
EDITAL RESUMIDO DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DA 
DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA BIÊNIO 2020/2022 

 
 
 

  O Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal – Sindical, no uso das atribuições previstas nos artigos 
32, inciso IX e 54, do Estatuto, e tendo em vista o deliberado pela Diretoria, em 
reunião ordinária do dia 14.10.2019, CONVOCA todos os associados para 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, a ser 
realizada da seguinte forma: Item 1 - Data, hora e local da votação: A eleição será 
realizada no dia  10 de dezembro de 2019, das 09 às 18 horas, em duas urnas, uma 
no espaço entre o Banco de Brasília S/A – BRB e o Setor de Assistência Social – 
Saso, na Praça do Servidor, localizado no térreo inferior da Sede da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal - CLDF, e outra no auditório, no térreo do edifício 
anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. Item 2 - Prazo para registro 
de chapas e horários de funcionamento da Secretaria do Sindical: O registro de 
chapas será feito, exclusivamente, na secretaria do Sindical, localizada no SIG 
quadra 02, lotes 420, 430, 440, Edifício City Offices, sala 231 e 233, entre os dias 18 
de outubro e 1º de novembro de 2019, das 09 às 12 horas e das 13 às 18 horas. 
Item 3 - No caso de empate entre as chapas mais votadas ou não havendo registro 
de nenhuma chapa até o encerramento do prazo para inscrição, nova eleição será 
realizada no dia 12 de dezembro de 2019, nos respectivos locais e horários 
previstos no item 1, deste Edital. Item 4 - A relação dos associados aptos a votar e 
serem votados está disponível na Secretaria do Sindical, assim como nas 
Bibliotecas da CLDF e do TCDF. Item 5 - O edital completo da eleição encontra-se a 
disposição na sede do Sindicato, no site www.sindical.org.br e nas bibliotecas da 
CLDF e do TCDF. 

 
Brasília, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

                                                Jeizon Allen Silverio Lopes 
                                                               Presidente  
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