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EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULÍNIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENHOR EDNILSON CAZELLATO 
 
Ofício n.º xx/2021/STSPMP 
 
Assunto – Eleições Sindicais 
 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAULÍNIA, entidade de classe, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 59.019.463/0001-48, com 
endereço situado na Rua dos Imigrantes, n.º 885, Parque da Figueira, Paulínia, S.P., 
C.E.P. 13.140-841, representado por sua Presidente Sra. Claudia Bearzotti Pompeu 
infra-assinada, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, na forma de 
seus estatutos, informar o que segue: 

 
Foi publicado no jornal “Todo Dia”, edição do dia 

10 de janeiro de 2021, edital de convocação das eleições para renovação da 
diretoria executiva, conselho fiscal, delegados e respectivos suplentes do respectivo 
sindicato, conforme se aufere pela cópia anexa. 

 
Conforme se aufere o referido edital indica os 

locais em que serão instaladas urnas fixas para coleta de votos: Sede do Sindicato, 
Hospital Municipal de Paulínia, Defesa Civil Base João Aranha, EMEF Yolanda 
Tiziani Pazetti, Paço Municipal e Sede da Guarda Municipal e urnas itinerantes 
quantas se fizerem necessárias que percorrerão os locais de trabalho dos 
funcionários públicos municipais de Paulínia/SP associados e aptos a votar, 
oportunidade em que Vossa Excelência deve comunicar todos os departamentos 
públicos e secretarias dando publicidade ao pleito eleitoral sindical, bem como, 
viabilizando o acesso nos próprios públicos indicados. 

 
Nos termos do que estabelece o inciso VIII, do 

artigo 8.º da Constituição Federal, em consonância com o estatuto social, através da 
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presente a representante legal do Sindicato leva ao conhecimento de Vossa 
Excelência que está aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a inscrição de chapas 
interessadas a concorrer ao pleito eleitoral sindical que se realizará nos dias 08 e 09 
de fevereiro do corrente. 

 
Sendo o que tinha a comunicar, nos termos da Lei. 
 

Termos em que, 
P. Deferimento. 
 
Paulínia, 11 de janeiro de 2021 
 
 

______________________________________ 
Sind. Trab. Serv. Púb. Mun. Paulínia 

Cláudia Bearzotti Pompeu 
Presidente 

 


