SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
O Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco, CNPJ nº.
07.768.648/0001-51, com sede à Av. Dantas Barreto, 191 – Sala 105 – Santo Antônio –
Recife/PE – CEP: 50.010-310, nos termos dos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 43, 45 e demais
dispositivos do Estatuto Social, CONVOCA todos os filiados e em dia com suas
obrigações estatutárias, para participarem de sua Assembléia Geral Ordinária que será
instalada e realizada na sede deste sindicato, à Av. Dantas Barreto, 191, sala 105, Bairro
de Santo Antônio, Recife/PE, Cep 50.010-310, no próximo dia 22 de fevereiro de 2016,
com início às 08h30min, em primeira convocação ou em segunda convocação no
mesmo dia e local às 09h00min, para tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Apreciar as contas referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015;
2) Ratificar a prestação de contas dos exercícios de 2010, 2011 e 2012;
3) Eleições Gerais para o triênio 2016/2019, a serem realizadas no dia 22 de abril do
corrente ano, no horário das 08:00 às 17:00 horas, nos seguintes locais: Sede da
entidade; Fóruns Des. Rodolfo Aureliano (Recife), de Petrolina e Caruaru, e, ainda,
urnas itinerantes nas Comarcas de Olinda, Paulista, Jaboatão, Central de Juizados da
Capital, Vitoria de Santo Antão, Gravatá e Garanhuns; A apuração será feita,
imediatamente após o encerramento da votação da seguinte forma: As urnas fixas serão
apuradas nos próprios locais de votação pela mesa receptora, que providenciará o envio
de boletim de urna ao Presidente da Mesa escrutinadora; As itinerantes serão apuradas
na sede do Sindicato pelo Presidente da Mesa escrutinadora; O prazo de inscrição das
chapas para o pleito, dar-se-á do dia 21 até o 31 de março do ano em curso, na Sede do
Sindicato, no endereço mencionado, no horário das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30
horas, de segunda a sexta-feira; Eleição dos membros que comporão a Comissão
Eleitoral para atuar nas eleições do Sindicato.

Recife, 04 de fevereiro de 2016.
Marco Antônio Soares de Albuquerque – Presidente
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