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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
  SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA, 
representado por seu presidente o Sr. Jesus Buzzo, localizado à Rua Sete de 
Setembro,  n° 456  - Centro -  Olímpia – São Paulo – site  www.sspmo.org.br-   
E-mail:sspmo@hotmail.com – Fones –(17)–3279-8527 –(17) 3281- 5357, 
entidade sindical  de primeiro grau, legitima representante  dos Servidores e 
funcionários Públicos do Município  de Olímpia – Estado de São Paulo, da 
Administração Direta e Indireta, localizado à Rua Sete de Setembro, n° 456 – 
Centro – Olímpia – S.P – CEP.15400-000, Registro no Ministério do Trabalho e 
EMPREGO - Processo nº46000.001649/2003-08, CONVOCA todos os 
funcionários da Empresa Pública Progresso e Desenvolvimento Municipal 
(PRODEM), sindicalizados ou não para comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária à ser realizada as 18:30 horas em primeira chamada com a 
presença de 50% mais um dos funcionários e as 19:00 horas  em  segunda 
chamada com os funcionários presentes, no dia 07 de novembro de 2019, em 
sua sede social situada à Rua Sete de Setembro, nº456, Centro, Olímpia/SP, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
   1º - Discutir e deliberar sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 
que visa implantar o regime compensatório de jornada, sendo 12 (doze) horas 
de trabalho por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, aos 
funcionários que desempenham ou que venham a desempenhar suas funções 
em locais compatíveis com o regime supracitado. 
 
  2º - Discutir e deliberar sobre extensão de jornada aos 
funcionários com carga horária semanal de 44 horas, a ser distribuídas durante 
os 05 dias da semana para compensar as 4 horas que deveriam ser trabalhadas  
aos sábados. 
 

Olímpia, 22 de outubro de 2019 

   
            JESUS BUZZO 

        PRESIDENTE 
_____________________________________________________________________________________ 
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