
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES - TRIÊNIO 2023-2026 

 

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins, SINPOL-TO, 

fazendo cumprir o disposto nos artigos 86 e 87 do Estatuto deste órgão representativo, 

torna público que a eleição da nova DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 

DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL para o triênio 2023-2026, será realizada no dia 

28 de fevereiro de 2023, no período das 8h às 17h, em todas as regionais e delegacias 

sindicais, bem como na sede desta capital, localizada na Av. Teotônio Segurado, Quadra 

1002 Sul, Conjunto 1, Lote 07. 

O período para registros de chapas terá início às 8h do dia 03/01/2023 e término, 

impreterivelmente, às 17h do dia 17/01/2023, na secretaria da Comissão, que funcionará 

na Sede administrativa do SINPOL, às segundas, quartas e sextas, no período das 08h às 

13hs e no dia 17/01/2023, no período de 08:00 às 12:00 e das 14:00 hrs às 18:00 hrs. 

As eleições poderão ocorrer por meio de urnas eletrônicas, com base no artigo 85 do 

estatuto e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 22.685/2007, a depender da 

concessão propriamente dita, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins. Em 

caso de impossibilidade, as eleições seguirão por meio de cédula, prevista no artigo 92 da 

citada norma. 

A Comissão Eleitoral chama a atenção dos interessados em concorrer aos cargos a se 

atentarem aos ditames do processo eleitoral, disposto no capítulo XI do estatuto, que trata 

especificamente das eleições, ao tempo em que informa que os formulários para 

requerimentos e fichas de qualificação, estarão disponíveis no site do SINPOL-TO, no 

período de 03/01/2023 a 17/01/2023. 

Demais datas, prazos, instruções e normatização dos trabalhos de competência desta 

comissão eleitoral, referente ao processo eleitoral, constarão do regulamento próprio, a ser 

publicado no site do Sindicato no dia 02/01/2023 

 

Palmas, 02 de janeiro de 2023. 

 

 

Meriswane T. Oliveira 

Presidente 
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