Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Olímpia/SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Olímpia, inscrito no CNPJ sob o número 09.193.341/0001-03, com
sede na Rua Eng. Reid nº 150, Centro, através de seu presidente o
Senhor Jesus Buzzo, no uso de suas atribuições e na forma do
Estatuto da entidade, convoca todos os seus filiados e demais
servidores de sua base territorial à se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 04 de março de 2010 as 20 horas, tendo por
local a Câmara Municipal de Olímpia, localizada na praça João
Fossalussa nº867, Centro, para discutir e deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1.º Reposição salarial de 15%, e que seja retroativo a 1º
de janeiro conforme Lei n.º2.491/96.

2.º Plano de Carreira de toda a categoria, inclusive com a
participação dos servidores, conforme Lei n.º2472/95.

3.º Vale alimentação no valor de R$150,00 reais, e que seja
disponibilizado ate o dia 10 de cada mês.

4.º Plano de Saúde a todos os servidores e seus
dependentes.

____________________
Jesus Buzzo
Presidente

__________________________________________________________________________________
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS , MUNICIPAIS
DE OLÍMPIA.

Aos 04 de março de 2010, às 20 horas, nas dependências da
Câmara Municipal de Olímpia, realizou-se Assembleia Geral
Extraordinária, quando discutiu e aprovou a seguinte ordem do dia,
1o - reposição salarial no percentual de 15%, 2o - plano de salário e
carreira, 3o - vale alimentação e 4o - plano de saúde. A Assembleia
iniciou-se as 20:15 horas, (vinte horas e quinze minutos) com o
presidente Jesus Buzzo agradecendo a presença dos servidores e
ressaltando a importância da participação da categoria já que a
pauta a ser colocada em votação para a sua aprovação ou não pelos
servidores presentes, era de vital importância para toda a categoria.
Em seguida o senhor presidente, com o consentimento dos
servidores presentes, apresentou a diretoria recém eleita que
administrará a entidade pelos próximos 3 anos, e abriu a palavra
para que todos os diretores manifestarem, e todos em seus
discursos colocaram-se a disposição dos servidores e conclamaram
para que a categoria unisse em torno da entidade já as conquistas
alcançadas pelo Sindicato abrangeria todos os servidores ou toda a
categoria. Em seguida fez a explanação dos itens constantes da
ordem do dia. Ato contínuo colocou a proposta de reposição salarial
de 15% em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade, o
segundo item que é o plano de cargos e salários também foi
aprovado por unanimidade, o terceiro item referente ao vale
alimentação no valor de R$150,00 também foi aprovado por
unanimidade, o quarto item referente ao plano de saúde dos
servidores também foi aprovada pela unanimidade dos servidores
presentes na Assembleia. Concluída a pauta constante no edital de
convocação o presidente adiantou que estaria protocolizando junto
ao executivo as propostas aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinária já no dia 05 de março de 2010, para iniciar o mais
breve possível as negociações. Em sequência abriu a palavra a
quem desejasse e não havendo ninguém encerrou-se Assembleia as
22:00 horas, e para constar lavrou-se a presente ata que após lida e
achada em conforme vai assinada por mim Ana Rosa da Silva
Gerolin, secretária e também pelo Senhor Presidente, Jesus Buzzo.

