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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS 

EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 

PESQUISAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SESCON/ES 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do SESCON/ES com fulcro no § 2 do art. 24 do Estatuto Social, convoca 

as empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias, informações e pesquisas 

situadas no estado do Espirito Santo, associadas e em dia com suas obrigações 

estatutárias para tomarem conhecimento e participarem do processo eleitoral para 

escolha da nova diretoria para o período de 01/07/2022 à 30/06/2026, que ora se inicia a 

partir desta publicação, devendo respeitar o seguinte calendário, regras e condições:  

 

a) A Assembleia Geral ordinária para colher os votos das empresas será realizada 

no dia 26 de maio de 2022(quinta-feira) na sede do sindicato situado à Av. 

Marechal Mascarenhas de Moraes, 99, Centro, Vitória-ES, das 8:30h às 12h, 

sem intervalos; 

b) A Assembleia Geral Ordinária será realizada às 8h em 1ª convocação e em 2º 

convocação com qualquer numero de associados presentes, se estendendo até o 

horário pré-determinado, quando se encerrará o pleito.   

c) A comissão eleitoral será composta pelos seguintes associados: CONTABILIS 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, representada pelo Sr. Jacintho Soella 

Ferrighetto, nomeado neste ato como presidente da comissão eleitoral; ACERTE 

ASSESSORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE S/S 

LTDA, representada pela Srª. Dolores de Fátima Moraes Zamperlini; e por 

UNICON - UNIAO CONTABIL LTDA, representado pelo Sr. Rider Rodrigues 

Pontes.  

d) O período de registro das chapas será compreendido entre 25/03/2022 a 

26/04/2022; 

e) A comissão irá divulgar resumo contendo as chapas inscritas no processo 

eleitoral na sede do sindicato e pelo endereço eletrônico www.sescon-

es.org.br/eleicoes2022  até o dia 27/04/2022. 

f) A comissão irá compreender os pedidos de impugnação das chapas até o dia 

29/04/2022;  

g) O período para as chapas se adequarem, havendo necessidade, será 

compreendido até o dia 04/05/2022. Ressalte-se que a chapa que reincidir no 

erro que possa lhe causar nulidade, será desclassificada, inviabilizando a sua 

participação neste pleito; 

h) Durante todo o período eleitoral, a secretaria do SESCON-ES estará aberta para 

receber todos os encaminhamentos relativos a este tema em seu horário normal 

de funcionamento de 8:00 as 18:00 de segunda a quinta e de 8:00 as 17:00 na 

sexta feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais onde não 

haverá expediente;  

i) Todas as informações relevantes e atinentes ao referido pleito estarão 

disponíveis e afixadas em local visível e de acesso ao público, na sede do 

sindicato e no site www.sescon-es.org.br. 

Vitória(ES), 23 de março de 2022 

Elido Emmerich Firme 

Presidente do SESCON/ES 
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