EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDPOC – SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (CNPJ N.º 34.024.661/0001-79), no uso das
atribuições estatutárias, vem, através do presente edital, retificando o edital anterior,
comunicar e tornar público que fica, desde já, deflagrado o processo eleitoral para
escolha dos membros da nova Diretoria, Conselho de Ética e Conselho Fiscal da
entidade, bem como seus respectivos suplentes, através de Assembleia Geral Eleitoral
Ordinária, a ocorrer no 30/10/2018, das 08:00h às 17:00h, nas sedes das
Coordenadorias Regionais de Polícia Civil do Interior e na capital no auditório da AFPEB
– Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, situado na Rua Carlos
Gomes, n.º 95 – Centro, Salvador/BA, CEP 40.060-330. O prazo para inscrição/registro
das “chapas” concorrentes ao pleito será de 15 (quinze) dias (art. 69), contados da
data desta publicação (“excluindo-se o último dia, que será prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente se o vencimento cair sábado, domingo ou feriado”) e poderá ser
feita, em conformidade com o Estatuto, na sede do Sindicato na Rua da Forca, n.º 39,
Edifício Barão de Cotegipe, sala 801 – Dois de Julho, Salvador/BA, CEP 40.060-340, das
08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. Em caso de registro/inscrição de apenas
uma “chapa”, será realizada uma Assembleia Extraordinária no dia da votação para
aclamação da “chapa” inscrita, segundo previsto no art. 64 da norma estatutária.
Outrossim, convoca seus associados, em gozo dos seus direitos associativos, para
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10/10/2018 (quarta-feira), às
09:00h, em primeira convocação, e, as 09:30h, em segunda e última convocação, no
auditório da AFPEB – Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, situado
na Rua Carlos Gomes, nº 95 – Centro, Salvador-BA, CEP 40.060-330, para deliberarem
sobre a seguinte pauta: I – Eleição e posse da junta eleitoral, nos termos do artigo 73
do Estatuto. Salvador/BA, 01 de outubro de 2018. Eustácio Lopes de Oliveira Filho –
Presidente em exercício.

