Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Olímpia/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Olímpia, entidade sindical de primeiro grau, situada à Rua Eng. Reid,
nº 150, Centro, por seu presidente o Senhor Jesus Buzzo, no uso de
suas atribuições e, na forma do Estatuto da entidade, convoca todos
os servidores de sua base territorial, à reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária, no dia 08 de abril de 2011, as 20:00, tenho por
local a Casa de Cultura de Olímpia, situada à Rua São João Nº 942,
Centro, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Contra proposta do Executivo, referente aos itens da
pauta aprovada da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia
01 de março de 2011.

________________
Jesus Buzzo
Presidente

__________________________________________________________________________________
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ,

MUNICIPAIS DE OLÍMPIA.

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, as vinte
horas, nas pendências da Casa da Cultura de Olímpia, reuniram-se
em Assembleia Geral Extraordinária, os servidores Públicos
Municipais de Olímpia, sob a presidência do Sr^ Jesus Buzzo, na
forma do Estatuto Social da entidade e da legislação em vigor e de
acordo com o Edital de Convocação publicado no Jornal Folha da
Região do dia vinte e seis de março de dois mil e onze, com a
seguinte ordem do dia; contra proposta do executivo sobre a pauta
de reivindicações aprovada na Assembleia do dia primeiro de março
de dois mil e onze realizada na Câmara Municipal de Olímpia, com o
seguinte teor; reposição salarial no percentual de 11.32% (onze
ponto trinta e dois por cento) retroativo à janeiro e, reposição de
25% (vinte e cinco por cento) no abono assiduidade e isentar as
férias regulares e as abonadas. Eu Jesus Buzzo iniciei a Assembleia
agradecendo a presença dos servidores e também a imprensa
escrita e falada. Em seguida fiz uma explanação sobre os índices de
reajuste concedidos pelas prefeituras de nossa região. Ato seguinte,
passei a palavra aos diretores presentes para manifestarem- se,
primeiro foi o vice-presidente Roberto Arruda que fez um relato
sobre o tempo de atuação da entidade as conquistas conseguidas,
em seguida a diretora Ana Rosa da Silva Gerolin tomou a palavra, e
discurso relatando as dificuldades que nossa entidade enfrenta no
dia a dia, em seguida a diretora Hilda Rocha discursou também que
como integrante da diretoria pode ver as dificuldades enfrentadas
principalmente pelo presidente que em sua opinião é sempre
cobrado e nunca quando consegue algum beneficio os servidores
voltam para agradecer. Ato seguinte eu como presidente novamente
passei a conduzir a Assembleia, sendo assessorado pelo Sr Roberto
Arruda, solicitei que a Sra Ana Rosa da Silva Gerolin , colocasse
outro microfone a disposição para que os servidores pudessem
manifestar-se e todos pudessem ouvir com clareza suas propostas.
Em seguida passei a fazer a explanação sobre a proposta do
executivo referente ao abono assiduidade e a reposição salarial,
sobre a reposição salarial nos foi oferecido duas propostas, a

primeira com o seguinte teor reposição salarial no percentual de 7%
(sete por cento) retroativo a janeiro, a segunda proposta de 8.41%
(oito virgula quarenta e um por cento) à partir de abril de dois mil e
onze, sobre o abono assiduidade nos foi oferecida a seguinte
proposta, isentar as férias regulares e as 6 (seis) abonadas e
reposição da inflação de 5.91% (cinco virgula noventa e um por
cento). Após a explanação sobre as propostas foi novamente aberta
as discussões e para melhor entendimento de todos os presentes,
começamos a discutir a proposta referente ao abono assiduidade,
foi novamente aberta a palavra a quem desejasse e não havendo
ninguém a proposta foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade dos servidores presentes . Em seguida eu Jesus Buzzo
fiz novamente as explanação sobre os dois índices ou seja 7% (sete
por cento) retroativo a janeiro e 8.41 (oito ponto quarenta e um por
cento) a partir de abril, após as discussões foi sugerido pelo Sr°
Edinei que deveríamos colocar as duas proposta em votação e a
proposta vencedora seria novamente discutida e colocada em
votação caso houvesse outras propostas , o que foi aceito pelos
presentes e colocamos em votação a proposta de 7% (sete por
cento) sendo esta rejeitada por unanimidade dos servidores
presentes, com a proposta de 8.41% (oito ponto quarenta e um por
cento) sendo aprovada passou-se discutir com os servidores outras
propostas e novamente abriu a palavra a todos os presentes para
que pudessem manifestar, o Sr Sergio de Souza solicitou a palavra e
defendeu a proposta 8.41% (oito ponto quarenta e um por cento)
juntamente com um grupo de servidores que mesmo não
manifestando concordaram com sua tese, outro grupo de servidores
solicitaram a palavra e sugeriram que deveria haver outra proposta,
o que foi prontamente atendido por mim solicitando a estes
servidores como seria a proposta. Após as discussões a proposta foi
elaborada com o seguinte teor 10% (dez por cento), retroativo à
janeiro. Ato seguinte as duas propostas foram colocadas em
votação, primeiro foi colocada em votação a proposta de 8.41%
(oito ponto quarenta e um por cento), sendo que essa proposta
obteve 65 (sessenta e cinco) votos dos servidores presentes, em
seguida colocamos em votação a proposta de 10% (dez por cento),
que obteve 36 (trinta e seis) votos dos servidores presentes.
Portanto foi aprovada a proposta de 8.41% (oito ponto quarenta e
um por cento) por sessenta e cinco vòtos dos servidores presentes.
Em seguida o presidente esclareceu aos presentes que as decisões
das Assembleias são soberanas e a diretoria acata essas decisões, e
como sempre deixamos claro em nossas convocações que a decisão
é da maioria dos servidores presente não importando o número de
servidores, esse é o principio básico da democracia. Novamente
abriu a palavra a quem desejasse e não havendo ninguém foi
encerrada a Assembleia as 22,20 (vinte e duas horas e vinte
minutos) e, para constar lavrei a presente ata que após lida e

achada em conforme vai ser assinada por mim Jesus Buzzo.
Olímpia, aos oito de abril de dois mil e onze.

