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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O Coordenador Geral do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes 

Legislativos do Estado de Rondônia – SINDLER, no uso de suas atribuições 

legais, previstas no Estatuto Social e em atenção ao Ofício-Circular nº 

19/2020/IPERON-CAD, de 08/07/2020, que comunica que no dia 27/07/2020, vence 

o prazo legal estipulado para o mando dos membros do Conselho de Administração 

do IPERON, devendo indicar os novos representantes para o novo mandato. 

Considerando que o artigo nº 14 do Estatuto Social do SINDLER, estabelece que 

compete a Assembleia Geral eleger os representantes do Sindicato, dentre eles os 

representantes junto ao Conselho de Administração do IPERON, conforme artigo 40 

do mesmo Estatuto; 

Considerando que o artigo 5º da Lei Federal nº 14.010, de 10/06/2020, assegura que 

a assembleia geral poderá ser realizada por “meios eletrônicos”, independentemente 

de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica (Estatuto Social), bem como, 

que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico 

indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a 

segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Convocar os servidores sindicalizados para participar da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24 de Julho de 2020 (sexta-

feira), que se iniciará às 09h e terminará às 12h, para a eleição dos 

representantes do SINDLER para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA – IPERON, para o mandato de 28/07/2020 a 27/07/2023. 

Parágrafo único. A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, será realizada por 

videoconferência em software que será previamente comunicado aos participantes 

por meio de celulares com WhatsApp. 

Art. 2º. O prazo para a inscrição de candidatos iniciará no dia 10/07/2020 e 

encerrará no dia 17/07/2020, devendo o candidato apresentar requerimento se 

habilitando para o pleito eleitoral (devendo juntar documento capaz de comprovar 

sua legitimidade), com os documentos que comprovem o preenchimento dos 

requisitos legais, encaminhando-os integralmente em PDF ao EMAIL OFICIAL DO 

SINDLER (sindlerpvh@hotmail.com). 
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Art. 3º. Podem se inscrever todos os servidores do quadro efetivo e aposentados da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, regularmente em dias com as suas 

obrigações sindicais e que possuem formação de nível superior (a ser comprovada por 

diploma) em uma das seguintes áreas: direito, economia, contabilidade e administração, conforme 

prevê o § 5°, do artigo 6° da Lei Complementar nº 228/2000, com as alterações pela 

Lei Complementar nº 253/2002. 

Art. 4º. O candidato deverá apresentar a declaração de não incidência em alguma 

das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da 

Lei Complementar nº 64, de 18/05/1990, também em observância ao inciso I e 

parágrafo único do art. 8º-B, da Lei nº 9.717/1998, conforme modelo do anexo I 

deste edital. 

Parágrafo único – O candidato deverá apresentar documento de identificação oficial 

com foto; diploma de formação em nível superior em uma das áreas jurídica, 

econômica, contábil ou administrativa, nos termos do § 5º do art. 6º da Lei 

Complementar nº 228/2000 com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 

253/2002; , certidões negativas que não tenha sofrido condenação criminal no 

âmbito da justiça estadual e federal. 

Art. 5º. Após a abertura da Assembleia Geral pela Comissão Eleitoral, será dada 

tolerância de 30 (trinta) minutos para que os servidores interessados ingressem no 

link disponibilizado. 

Art. 6º. O candidato mais votado será o membro Efetivo e o segundo mais votado 

será o suplente, cujos nomes serão encaminhados para o IPERON, para que 

providencie as nomeações pelo Governador do Estado. 

 

Porto Velho, 09 de julho de 2020. 

 

 

Rubens Luz Silva 
Coordenador Geral/SINDLER 

 

 

Ana Jóia Souto Araújo 
Coordenadora Administrativa/SINDLER
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ANEXO I 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO 

 

Eu (nome completo), nacionalidade, estado civil, cargo ocupante na Assembleia 
Legislativa, cadastro nº ..., portador do RG nº.... e CPF nº...., residente e 
domiciliado (endereço completo com CEP), candidato ao cargo de Conselheiro do 
Conselho de Administração junto à unidade gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado de Rondônia – IPERON, declaro, para os devidos 
fins da prova prevista no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27/11/1998, e sob as penas 
da lei, que não sofri condenação criminal transitada em julgado, conforme 
certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça 
Federal, anexas, e que não incidi em alguma das demais situações de 
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990. 

Local e data. 

Identificação e assinatura do candidato 

 


