
Eleições Sindicais

Servidores,
Mais uma vez chega o momento de 

escolhermos os nossos representantes 
sindicais.

Neste ano de 2018, além dos servido-
res do Executivo e Legislativo do 
município de Santana do Paraíso, com 
a extensão de base, teremos a participa-
ção, pelo voto e com seus representantes, 
os servidores das cidades de Mesquita, 
Joanésia e Braúnas.

Conforme o nosso Estatuto Social, a 
cidade sede (Santana do Paraíso) 
contará com 6 representantes titulares e 
6 suplentes, e cada cidade da extensão 
de base (Mesquita, Joanésia e Braúnas) 
terá um diretor e um suplente.

O Conselho fiscal poderá ser composto 
por membros de qualquer cidade.

O mandato da próxima gestão será 
do dia 10 de outubro de 2018 ao dia 9 
de outubro de 2022.

Como o voto é facultativo, para 
facilitar seu exercício, a eleição foi 
marcada para um dia de semana 
(quarta-feira) e as urnas serão levadas 
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Santana do Paraíso, Mesquita, Joanésia e Braúnas

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.com.br

http://facebook.com/sindsesp
https://twitter.com/sindsesp

EXPEDIENTE

‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas EdisonBoletim
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp
.com.br

Sindsesp marca para dia 29 de agosto as eleições que definirão os diretores da entidade nos 
próximos 4 anos

’’

’’

As chapas terão 
24 representantes, 

no total, que deverão 
ser servidores das 

4 cidades representadas 
pelo Sindsesp 

e deverão indicar 
os nomes de cada 

ocupante de cada cargo

aos servidores nos seus locais de 
trabalho.

Poderão votar, nos termos do 
Estatuto Social, todos os filiados em 
dia com as mensalidades e que tiverem 
se filiado até 3 meses antes da eleição, 
ou seja, até o dia 29 de  maio de 2018.

Podem ser candidatos os servidores 
que forem filiados a pelo menos 6 meses 
da data em que apresentar seu registro 
de chapa.

As chapas concorrentes serão nume-
radas e será divulgado os nomes de 
todos os que pretendem concorrer no 
processo eleitoral.

As chapas terão 24 representantes, no 
total, que deverão ser servidores das 4 
cidades representadas pelo Sindsesp e 
deverão indicar os nomes de cada 
ocupante de cada cargo.

Esperamos que tudo corra bem e que o 
servidor vote consciente.

Abraços.

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp
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