Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Olímpia/SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Olímpia, entidade sindicato de primeiro grau, localizada à Rua Eng.
Reid, nº150, Centro, Olímpia, CEP: 15400-000, inscrita no CNPJ sob
o número 09.193.341/0001-03, através de sua DIRETORIA
EXECUTIVA, devidamente representado por seu Presidente, o Sr.
Jesus Buzzo, CONVOCA através do presente edital todos os
associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será
realizada na sede da ENTIDADE às 19:00 horas, do dia 26 de julho
de 2011, em primeira convocação com a seguinte ORDEM DO DIA:

1º. Alteração do Estatuto da Entidade, cumprindo o disposto nos
artigos 21 e 22 do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Olímpia;

1º a) Caso em primeira convocação, não se atinja o quorum de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) dos associados, à ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA se iniciará em segunda convocação com
presença de 1/3 (um terço), dos associados as 19:00 horas do dia
28 de julho de 2011, e caso em segunda convocação não se atinja o
quorum, em terceira e ultima convocação com o número de sócios
presentes e que estejam aptos a votar, as 19:00 horas do dia 02 de
agosto de 2011;

1º b) As alterações Estatutárias só poderão ser adotadas se
aprovadas por 2/3 (dois terços) dos sócios presentes.

Olímpia, 06 de julho de 2011.
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__________________
JESUS BUZZO
Presidente do SSPMO
__________________________________________________________________________________
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS , MUNICIPAIS DE
OLÍMPIA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA/SP.
Aos do dia 26 (vinte e seis) de julho de 2011(dois mil e onze) as
19h00min(dezenove) horas, na sede do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Olímpia, situada à Rua Eng. Reid,n° 150,
Centro, de acordo com o Edital de Convocação publicado nos jornais
Gazeta Regional e Diário Oficial Empresarial do dia 08 (oito) de julho
de 2011 (dois mil e onze), reuniram-se em Assembleia Geral
Estatutária os Servidores Públicos Municipais de Olímpia, para
discutir e deliberar sobre as alterações do Estatuto da entidade. Eu
Jesus Buzzo iniciei a Assembleia esclarecendo aos servidores
presentes que a Assembleia seria valida com participação de 238
(duzentos e trinta e oito) sócios, que corresponde ao percentual de
50%(cinquenta por cento) dos sócios, de acordo com os Artigos 21
(vinte e um) e 22 (vinte e dois) do Estatuto da entidade, caso de
não se atingir o quorum, haveria segunda chamada para o dia 28
(vinte e oito) de julho de 2011 (dois mil e onze), também as
dezenove horas, já previsto no Edital de Convocação. Esperamos
até as vinte e uma horas, como não atingimos o quorum, expus aos
presentes a importância da leitura do Estatuto, pra que todos
tomassem conhecimento primeiro sem as alterações e a posterior
leitura do Estatuto com as alterações, e assim o fizemos. Após a
leitura dos 2 (dois) Estatutos, e as discussões em torno do mesmo,
e diante de apenas 20 (vinte) associados presentes decidiram que
as discussões e deliberações fossem levadas à termo para a
segunda chamada já previamente convocada. Ato seguinte foi
aberto à palavra a quem desejasse e não havendo, foi encerrada a
Assembleia, às 22h30min(vinte e duas hora e trinta minutos) e para
constar levei a presente ata que após lida e achado em conforme
vai ser assinada por mim Jesus Buzzo. Olímpia, aos 26 (vinte e seis)
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de julho de 2011 (dois mil e onze).

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS , MUNICIPAIS
DE OLÍMPIA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA/SP.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2011 (dois mil e onze),
as 19:00 (dezenove) horas, na sede do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Olímpia, situada à Rua Eng. Reid, nº 150,
Centro, em conformidade com o Edital de Convocação, publicado
nos jornais Diário Oficial Empresarial e Gazeta Regional do dia 08 de
julho de 2011, reuniram-se em Assembleia Geral Estatutária os
servidores públicos municipais de Olímpia, para discutir e deliberar
sobre as alterações do Estatuto da entidade. Eu Jesus Buzzo, iniciei
a Assembleia esclarecendo aos presentes que seria necessária a
participação de 159 ( cento e cinquenta e nove) sócios, que
corresponde a 1/3 (um terço) dos filiados aptos a votar, de acordo
com os Artigos 21(vinte e um) e 22(vinte e dois) do Estatuto do
Sindicato, caso não se atinja o quorum previsto, haveria terceira e
última chamada para o dia 02 (dois) de agosto de 2011, já previsto
no Edital de Convocação. Aguardamos até as 21h00min (vinte e
uma) horas, e com a presença de apenas 30 filiados, prosseguimos
com os trabalhos e esclareci aos presentes novamente a
importância da leitura do Estatuto sem as alterações e a posterior
leitura do Estatuto com as alterações, para que os presentes
tivessem ciência das alterações. Após solicitei se alguém dos
presentes poderia fazer as referidas leituras e como ninguém se
dispôs a fazê-la, eu mesmo iniciei a leitura do Estatuto sem as
alterações e após a leitura do Estatuto com as alterações, esclareci
aos presentes que em caso de duvida deveria solicitar os
esclarecimentos que julgassem necessários. Como os servidores
presentes não manifestaram duvidas sobre as alterações este tema
foi encerrado. Em seguida não atingindo o quorum previsto os
presentes decidiram que não seria necessário haver votação e que
as deliberar ações ficariam para terceira e última38 chamada já
previamente convocada. Em seguida foi aberta a palavra a quem
desejasse e não havendo ninguém, foi encerrada a Assembleia as
22h00min (vinte e duas) horas, e para constar Jesus Buzzo,
designado pelos presentes, levei a presente Ata que após lida e
achado em conforme vai ser assinada. Olímpia, aos 28(vinte e oito)
de julho de 2011(dois mil e onze).

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS , MUNICIPAIS
DE OLÍMPIA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA ALTERAÇÃO
DO ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO D SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA/SP.
Aos 02(dois) dias do mês de agosto de 201 l(dois mil e onze), às
19h00min(dezenove) horas, na sede do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Olímpia, localizada à Rua Eng. Reid, n°150,
Centro, Olímpia, CEP: 15400-000 reuniram-se em Assembléia Geral
Estatuaria, em terceira e última convocação, de acordo com os
Artigos 21 e 22, do Estatuto da entidade e do Edital publicado, nos
jornais Gazeta Regional e Diário Oficial Empresarial, do dia 08(oito)
de julho de 2011 (dois mil e onzè), sob a presidência do Sr Jesus
Buzzo, para discutir e deliberar sobre as alterações do Estatuto da
entidade. Iniciando os trabalhos, o Presidente, esclareceu aos
presentes que a Assembleia seria valida com o número de sócios
presentes, em sequencia fez a exposição de motivos para a
alteração estatutária, falando da importância para a entidade com o
Estatuto atualizado, uma vez que o até então vigente era do ano de
2002 (dois mil e dois), data de sua fundação. Em seguida prestou
esclarecimento e orientações sobre as alterações. Dada a palavra
aos presentes, todos se manifestaram favoráveis às alterações. Ato
seguinte o presidente entregou a todos os presentes a minuta do
Estatuto Social com as alterações, assim seria fácil todos
acompanharem a leitura . Antes de realizar a leitura o presidente
deixou claro aos presentes que em caso de duvida deveriam solicitar
esclarecimentos quantas vezes julgasse necessário. Em seguida
presidente realizou a leitura, primeiro do Estatuto em vigor, e
segundo a leitura do Estatuto com as alterações. Após a leitura de
ambos o presidente explicou aos presentes à importância do debate
sobre todos os artigos a ser alterados, e ainda lembrou aos
presentes que as alterações só seriam adotadas se aprovadas por
2/3 (dois terços) dos sócios presentes. Após as discussões, e
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esclarecidas todas as duvidas, o presidente sugeriu a votação,
artigo
por artigo, confrontando os dois estatutos, e todos acataram a
sugestão. Em sequencia foram colocados em votação artigos por
artigo, e todos foram aprovados por unanimidade dos presentes.
Decidiu-se Estatuto Social alterado e aprovado passa a vigorar
imediatamente. Esgotada pauta e sem mais nada a tratar Sr.
Presidente disse que o presente Estatuto Social será levado a

registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de Olímpia/SP, agradeceu a presença de todos e encerrou
a assembleia. Eu, Jesus Buzzo, designado pelos presentes lavrei a
presente ata que após lida e achado em conforme assino, cujo
documento está acompanhado da lista dos servidores participantes
da assembleia. Olímpia/SP, 02 de agosto de 2011.
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