
            Sindicato dos Servidores Públicos
                    Municipais de Olímpia/SP

ASEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

- Ratificação da Fundação -

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia/SP, na
pessoa do ser  Diretor  Presidente,  convoca toda a categoria para
reunir-se em assembleia no dia 22 de setembro de 2008, na Câmara
Municipal  de Olímpia,  às  19:00  horas  para  discutir  e  deliberar  a
seguinte  pauta:  Ratificação  Integral  da Assembleia  de  Fundação,
ocorrida em 29 de maio de 2002 – Outros assuntos pertinentes.

Olímpia, 05 de setembro de 2006.

Jesus Buzzo – Presidente
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Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Olímpia/SP

ATA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  PARA
RATIFICAÇÃO  DA  FUNDAÇÃO  DO  SINDICATO  DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA, QUE FOI
REALIZADA AOS VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL
E SEIS.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e seis, às
dezenove horas, de acordo com a convocação feita no Diário Oficial
da Imprensa edição do dia 06 (seis) de setembro e no Diário de São
Paulo e Jornal Bom dia da cidade de São José do Rio Preto, edições
do  dia  sete  de  setembro  do  ano  dois  mil  e  seis,  realizou-se
Assembleia Gerais Extraordinária para Ratificação da Fundação do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia, com toda a
categoria, no Plenário da Câmara Municipal, sediada na Praça João
Fossalussa, n. 867, nesta cidade de Olímpia. Feira as apresentações
dos ilustres visitantes membros da CUT, representados na pessoa
do Senhor Carlos Henrique de Oliveira, o Presidente Senhor Jesus
Buzzo  iniciou  os  trabalhos  lendo  a  seguinte  ORDEM  DO  DIA:
Ratificação  integral  da  Assembleia  de  Fundação,  ocorrida  em 29
(vinte e nove) de maio de 2002 (dois mil e dois); outros assuntos
pertinentes. A seguir o Senhor Presidente esclareceu sobre o motivo
da  realização  da  Assembleia  que  tinha  como  objetivo  cumprir
determinações  da  Secretaria  de  Relações  do  Trabalho  –
Coordenação Geral de Registro Sindical, conforme solicitado através
do oficio n. 370/2004. Após, o Senhor Carlos Henrique, digníssimo
representante  da  CUT  falou  sobre  a  disponibilização  do  referido
órgão para apoiar os interesses e necessidades do novo Sindicato.
Aberta  a  palavra  e  não  tendo  mais  quem  se  manifestasse,  o
presidente deu por encerrada a Assembleia Geral da qual eu, Ana
Rosa da Silva Gerolin, funcionária pública municipal, convocada pelo
senhor Presidente,  lavrei  a  presente ata  que após lida e achada
conforme vai  assinada por  mim e  pelo  presidente.  Olímpia,  (22)
vinte e dois de setembro de (2006) dois mil e seis.


