
ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE 
SINDICAL DA SABESP – INSCRIÇÕES 
DE 08 A 15 DE AGOSTO – ELEIÇÕES 
DIAS 23 DE AGOSTO DE 2016. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO PARA 
REPRESENTANTE SINDICAL DA SABESP- 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Nos termos do Acordo Coletivo em vigência, faço saber aos que este edital ler ou dele 
tomarem conhecimento que nos dia  23 de agosto de 2016 , será realizada 
as ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTE SINDICAL e respectivos suplentes da 
empresa SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 

A inscrição poderá ser feita pessoalmente no período de 08 a 15 de agosto de 2016, 
na Secretaria Geral do Sindicato, sito a Rua Abolição, 167 – Bela Vista – São Paulo, 
telefone (11) 3105-2516, obedecendo rigorosamente o prazo de inscrição. Para 
concorrer ao pleito o critério é ser Advogado e/ou Advogada e associado ao SASP 
– Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo há, no mínimo, 1 (um) ano 
anteriores a eleição. 

A Secretaria do sindicato funcionará no decorrer do prazo para as inscrições das 09 
às 17 horas (exceto aos sábados, domingos e feriados) onde os interessados 
obterão informações de todo o processo eleitoral, recebimento das inscrições e 
fornecimento do correspondente recibo. Em caso de impugnação do candidato a 
notificação será feita nos mesmos dias da inscrição 08 a 15 de agosto. A apuração será 
realizada no dia 23 de Agosto de 2016 no local de coleta de votos. Em caso de empate 
entre os candidatos será considerado eleito aquele que estiver mais tempo 
sindicalizado. Após o término das eleições e proclamado o resultado, qualquer recurso 
será aceito por escrito entre os dias 24 e 26 de agosto, os recursos serão julgado 
nos dias 29 de agosto de 2016 e comunicado de imediato o reclamante. O posse será 
realizada em 01 de setembro de 2016 para um mandado de 2 anos 

Aldimar de Assis 
Presidente 


