
 
        Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Olímpia/SP

     EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de
Olímpia, entidade sindical de primeiro grau, localizada à Rua Eng.
Reid,  nº  150,  Centro,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número
09.193.341/0001-03, neste ato representado por seu Presidente o
Sr. Jesus Buzzo, no uso de suas atribuições, e, com fundamento nos
artigos 12, 13 do Estatuto da entidade, convoca todos os servidores
públicos de sua base territorial, à reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, as 19 horas do dia 06 de dezembro de 2011, nas
dependências  da Câmara Municipal  de Olímpia,  localizada na Av.
Aurora Forte Neves nº 867, Centro, com a presença, e, em segunda
convocação as 19:30 com o número  de servidores presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Proposta do Executivo sobre reposição salarial do ano
de 2012

 Olímpia, 25 novembro de 2011

 

JESUS BUZZO
 PRESIDENTE
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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS . MUNICIPAIS DE
OLÍMPIA 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Olímpia,  entidade sindical de primeiro grau
localizada à Rua Eng. Reid, n° 150, Centro, inscrita no CNPJ sob o
N° 09.193.341/0001-03, realizada no dia seis de dezembro de dois
mil e onze, no plenário da Câmara Municipal de Olímpia, situada na
Praça  João Fossalussa,  N°  867,  Centro,  para discutir  e  deliberar
sobre a reposição  salarial  dos servidores do ano base dois mil  e
doze, com a presença de  cinquenta  por cento dos servidores em
primeira chamada as 19h, e 30 minutos após com os com o número
de  servidores  presentes,  consoante  dispões  o  Art.  12,  parágrafo
único, do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Olímpia, e, de acordo com o Edital publicado no jornal Gazeta
Regional, página quinze do dia vinte e seis de novembro de dois mil
e  onze.  O  Sr.  Jesus  Buzzo  Iniciou  a  Assembleia  agradecendo  a
presença dos servidores, e, frisando a importância da participação
da categoria, já que o poder de decisão será sempre dos presentes
nas assembleias, em seguida fez um breve relato sobre a atuação
da entidade na defesa dos direitos da categoria, e os avanços em
discutir  de  forma  antecipada  o  reajuste  salarial,  prosseguindo
explanou sobre a proposta enviada pelo Executivo sobre o reajuste
salarial,  e,  também sobre  implantação  de  forma inédita  do  vale
alimentação, antigo sonho da categoria. Em seguida o presidente
explanou sobre o valor do vale alimentação, nos seguintes termos;
vale  alimentação  iniciará  com  o  valor  de  R$50,00  a  ser
disponibilizado a partir de março de dois mil e doze, sendo que em
janeiro de dois mil e treze será reajustado em trinta por cento, e o
valor será de R$60,00, e, em janeiro de dois mil e quatorze, será
novamente reajustado em vinte e cinco por cento, passando o valor
a  ser  de  R$80,00,  já  previsto  na  Lei,  explicou  ainda  que  nada
impede que esses valores possam a ser alterados desde que seja
para maior.  Na  sequência  explanou sobre  o reajuste salarial,  no
percentual de sete por cento a partir de janeiro de dois mil e doze,
em seguida deixou claro aos presentes que essa proposta enviada
pelo  Executivo  era  fruto  de  um  árduo  trabalho  realizado  pela
entidade desde meados de setembro de dois mil e onze, em seguida
esclareceu  que  as  propostas  seriam  colocadas  em  votação  e,
poderiam ser aprovadas ou rejeitadas por maioria simples, explicou
aos presentes que para discutir sobre outras propostas as mesma
deveriam ser rejeitadas pela maioria dos presentes, e ainda deixou
claro aos presentes que a proposta oficial teria que ser colocada em
votação  caso  contrário  a  entidade  seria  acusada  de  omitir  as
informações dos maiores interessados que são os servidores, e não
haveria como prosseguir as negociações sobre a reposição salarial.
Em seguida passou a palavra ao vice-presidente Roberto Arruda que



explanou  sobre  as  dificuldades  nas  negociações  e  como
conseguimos chegar a esses patamares, o vice-presidente Professor
Roberto Arruda explicou que foram necessárias várias reuniões com
a  equipe  econômica  do  executivo,  para  chegarmos  aos  índices
apresentados pelo  Presidente Jesus Buzzo,  primeiro  foi  oferecido
4% de reajuste e R$ 40,00 para o vale alimentação, após análise e
discussão  com  a  equipe  econômica  e  argumentação  forte  dos
membros  do  Sindicato,  chegamos  aos  índices  apresentado  na
assembleia.  Em seguida a Diretora Hilda Rocha solicitou a palavra,
relatando as dificuldades dos servidores do Distrito de Baguaçu em
comparecer  na  assembleia  pela  distância,  e,  relatou  que  todos
concordavam com as propostas, o presidente agradeceu as palavras
da Sr3 Hilda Rocha mais deixou claro que a mesma só dispunha de
um voto, e mais uma vez ressaltou a importância da presença dos
servidores  nas  assembleias.  Na  sequência  debatemos  sobre  as
propostas, e abriu a palavra para que os servidores questionarem se
concordavam ou não com propostas e o presidente deixou claro que
eles teriam todo o direito de votar contrário as propostas, e fez uma
ressalva que era melhor discordar e votar contrário do que omitir
como  muitos  servidores  que  não  comparecem  e  depois  ficam
criticando, apenas reforçou que a entidade de forma democrática irá
acatar  o que a maioria decidir.  Após as discussões as  propostas
foram  à  votação,  primeiro  a  proposta  que  institui  o  vale
alimentação,  o  presidente  colocou  a  proposta  em  votação  da
seguinte forma, os favoráveis deveriam  levantar-se  e os contrário
deveriam  permanecer  como  estavam,  solicitou  ainda  que
aguardassem em suas  posições  até  a  contagem dos  votos,  e  a
proposta foi aprovada por cinquenta e oito votos favoráveis e sete
contrários,  em  seguida  colocamos  em  votação  a  proposta  de
reajuste  salarial  no  percentual  sete  por  cento,  novamente  o
presidente  solicitou  que  os  favoráveis  deveriam  levantar-se  e  os
contrários  deveriam  permanecer  sentados  até  a  contagem  dos
votos,  e  a  proposta  foi  aprovada  por  cinquenta  e  sete  votos
favoráveis e oito contrários.Terminada a votação o presidente abriu
a palavra a quem desejasse e não havendo, agradeceu novamente
os presentes ressaltando a importância dos servidores, e conclamou
a  todos  a  unirem-se  em  tomo  da  entidade,  pois  somente  uma
categoria  unida  terá  uma  entidade  fortalecida,  e,  declarou
encerrada  a  assembleia  as  21h00  e  para  constar  lavrou-se  a
presente ata que após lida e achada em conforme será assinada
pelo presidente e registrada em Cartório.


