
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DO REALIZADA NO DIA 

NOVE DE NOVEMBRO DE 2020. 

As quatorze horas do dia nove de novembro do ano de dois mil e vinte, de forma virtual através do 
aplicativo Zoom, reúnem-se os diretores, em cumprimento aos estatutos da entidade. Iniciados os 
trabalhos pelo Sr. Presidente Sergio Butka, que cumprimenta a todos e inicia a reunião dando boas vindas 
a todos e em seguida solicita a mim, Alfani Alves para secretariar esta reunião. Na sequencia, informa a 
todos que neste período de negociação, devemos fazer ao menos uma reunião semanal, sempre as 
segundas feiras, no primeiro horário será aberta a sala para que os dirigentes possam se manifestar, 
solicitou a Sr. Graziele Flores que demonstrasse a pesquisa feita com os sindicatos laborais e de 
trabalhadores suas bases de representação e as cidades onde não tem representação de sindicatos de 
trabalhadores, que essa base estaria sendo representada pela Fetim nas negociações, mais que para isso 
os Sindicatos Patronais deveriam ser oficializados onde a Fetim estaria chamando eles para negociar com 
as cidades sem base de representação, solicitou aos Presidentes presentes autorização para que a Fetim 
representasse essas bases sem representação, os mesmo votaram através da enquete  do aplicativo e 
aprovaram a representação da Fetim. Ainda sobre os encaminhamentos o presidente fala das dificuldades 
que a Pandemia trouxe e a crise econômica, e para que isso fosse melhor esclarecido o Cid assessor 
econômico falaria sobre a situação da economia na nossa categoria, Dr Zuher sobre os impactos da 
pandemia na Saúde, Vacinação, e como fica os trabalhadores que estão em grupo de risco com a o fim dos 
planos do governo, Dr. Iraci faz uma explanação sobre a atual conjuntura da Politica e qual as expectativas 
para o ano de 2021, após o Presidente relata a importância do trabalho com as bases inorganizadas, e que 
isso irá trazer uma maior numero de acordos fechado para a categoria, e que se não conseguir com os 
Sindicatos patronais um canal de negociação iremos fazer pedidos de mediação ao MPT, para que os 
mesmos auxiliem nos fechamentos de acordos e de convenções, após isso o senhor presidente desta 
entidade deixou a palavra aberta aos demais presidentes, para que colocassem suas dúvidas ou sugestões, 
senhor Geraldo Rocha falou que é importante essa iniciativa e que ele não tem problema com a Base do 
seu sindicato que este tudo certo, fato que foi confirmado pelo senhor Roberto Eduardo, novamente o 
presidente desta entidade pediu que os sindicatos que não tivessem objeção com a Federação fazendo as 
negociações com os Sindicatos patronais de suas regiões encaminhassem procuração para que a Federação 
pudesse assinar as negociações por eles firmadas em conjunto, nada mais a discutir o presidente agradece 
a presença de todos na reunião, e deixa a senhora Graziele Flores a disposição para que aqueles que tenham 
dificuldades em executar as assembleias virtuais, ela possa orientar como proceder e ajudar na condução, 
e que o Dr. Jefferson seria a indicação de advogado para acompanhar as negociações e assembleias dos 
Sindicatos, após finalizou a assembleia e solicitou a mim Graziele Flores que auxiliasse o Secretário geral 
Alfani Alves a lavrar a presente ata, que após lida será assina pelo Presidente desta entidade. 

 

 

 

 

      Sérgio Butka
Presidente


