ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA

-

No dia 03 de outubro de 2011, no auditório da Sociedade Semear, localizado na Rua Vila
Cristina, 148, São José, Aracaju/SE, presentes se encontravam diretores e filiados do
SINDISERJ - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe para
reunirem-se, extraordinariamente, em Assembleia Geral. Às 15:30 horas, foi realizada a
primeira chamada e, às 16hOOmin, foi realizada a segunda chamada, momento em que foi
aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 Informes; 2- Campanha Salarial; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, a Diretora Secretária Geral
fez a leitura da ata da Assembléia realizada no dia 08/08/2011, o que foi aprovado pelos
presentes. Em seguida, a Diretoria Executiva propôs método de condução, de deliberação e
de formulação de propostas de encaminhamento durante a reunião desta Assembléia, tendo
sido aprovado pelos presentes que a Diretoria daria os informes e apresentaria a sua
avaliação sobre cada um dos pontos da pauta, o que seria seguido dos respectivos debates
para exposições e eventuais propostas de encaminhamento dos demais filiados, sendo
estipulado o tempo de 3 (três) minutos para cada orador e, imediatamente após, todas as
propostas seriam submetidas à deliberação.
Ato contínuo, foi informado aos presentes ~todos os atos referentes a Campanha Salarial,
relatando a forma democrática como foi coõstruída a pauta de reivindicações da categoria,
bem como a falta de objetividade do T JSE em relação a pauta reivindicada pelos servidores.

Após, foram abertos
os debates, onde foram aprovados
os seguintes
encaminhamentos: medidas administrativas a serem implementadas pelo TJSE a fim
de colaborar com a 'crise" alegada por este órgão, medidas estas que incluem: corte
de 50% nos cargos em comissão, extinção de qualquer gratificação para os
requisitados, e em contrapartida os servidores do TJSE abrem mão da gratificação de
desempenho a fim de a mesma seja divida de maneira igualitária para todos; foi
aprovado ainda que todos os presentes seguissem em passeata até o Palácio da
Justiça a fim de entregar o requerimento com as medidas administrativas acima
encaminhadas; foi proposto ainda que a diretoria solicitasse ao TJSE o corte da
gratificação de desempenho, bem como acabasse com a função de executor de
mandados, sendo deliberado que estes dois últimos .,.itens voltariam a serem
debatidos no período Pós -Campanha Salarial, tendo em vista que os mesmos não
entraram na pauta de reivindicação da categoria,
Por fim, foi informado que na próxima semana será marcada uma Assembléia.
Nada mais havendo, foi declarada
presente ata.
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