
 

 

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral O Presidente em 

cumprimento aos ditames estatutários do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Olímpia vem informar aos associados que esta convocando as 

eleições para renovação dos membros da diretoria efetiva e cinco suplentes da 

diretoria, e um conselho fiscal efetivo, bem como o seus suplentes, que será 

realizado nos dias vinte seis e vinte e sete de novembro de 2018 no período das 

07h00min  às 17h00min, na sede do sindicato e nos locais de trabalho dos 

servidores públicos municipais de Olímpia - SP, onde haverá uma urna fixa na sede 

e quatro urnas itinerantes nos locais de trabalho, ainda em cumprimento aos 

ditames estatutários da entidade sindical, em seu artigo 41º e os demais artigos, 

bem como seus parágrafos e incisos. Fica aberto a partir da publicação deste edital, 

o prazo de cinco dias para registro de chapas, ou seja, nos dias  quinze, dezesseis, 

dezessete, dezoito  e dezenove de outubro de dois mil e dezoito, para concorrerem 

às eleições do Sindicato, na secretaria eleitoral sito a Rua Sete de Setembro nº 456, 

Centro,  Olímpia - SP, que funcionará das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 

horas, em período necessário para o cumprimento do presente edital. Haverá no 

local pessoa habilitada para executar o registro da chapa de candidatos que 

concorrerão ao pleito eleitoral, bem como para fornecer o recibo de acolhimento 

dos documentos. Desde já fica aberto o prazo de três dias para a impugnação de 

chapas ou candidatos em conformidade com o artigo quarenta e oito do estatuto 

social da entidade, e não atingindo o quórum estatutário conforme o artigo 53º, o 

segundo escrutínio será realizado nos dias dez e onze de dezembro de dois mil e 

dezoito, Olímpia – SP, 11 de outubro de 2018, Jesus Buzzo, Presidente. 

 


