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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA-

No dia 03 de novembro de 2011, no auditório da Sede Cultural do Sindiserj, localizada na
Rua Arauá, n° 168, Centro, 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
Campanha Salarial; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, a Diretoria fez a leitura da
ata da Assembléia realizada no dia 20/10/2011, 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. Foi informado ainda aos presentes que as colaborações com as
despesas de combustível estão ao encargo~o funcionário Alexandre.
Ato contínuo,foram dados os informes sobr~ a situação do encaminhamento aprovado na
Assembléia anterior, onde foi oficiado ao TJSE propondo medidas administrativas para
conter os impactos da alegada crise mundial, em seguida foram dados os informes quanto
a situação dos encaminhamentos aprovados na Assembléia anterior, foi realizada no dia 24
de outubro manifestação em frente ao Fórum Gumersindo Bessa, não foi realizado Ato
Público no dia 25 de outubro durante a Conferência Municipal sobre Transparência e
Controle Social, em virtude da informação que chegou a este Sindicato de que o mesmo
havia sido cancelado; quanto a Paralisação do dia 26 de outubro, com concentração no
Fórum Gumersindo Bessa foi informado que em muitos fóruns da capital a adesão chegou a
80%, inclusive no FGB, bem como a Assembléia realizada no dia 26 de outubro durante a
paralisação ficou decidido que solicitaríamos ao TJSE que fosse apresentada contra
proposta concreta e que não participaríamos das "Comemorações" ao dia do servidor
organizada pelo TJSE. Quanto as reuniões com os demais desembargadores, foi informado
que foi dada continuidade às referidas reuniões, a partir dessas reuniões nos foi informado
que os Desembargadores Roberto Porto e Osório Ramos Filho procuraram a presidência do
TJSE e atuaram para intermediar um retorno da negociação. No dia 1° de novembro foi
realizada uma reunião entre a diretoria do Sindiserj e a Presidência do TJSE, sendo que a
primeira metade da reunião ocorreu no cenário que está noticiado no site do TJ, onde o
Presidente dizia que a nossa proposta de 23% está fora das condições do TJ e que nós
mudássemos a referida proposta, a Diretoria informou ao gestor que não seria possível os
servidores fazerem uma contra-proposta da nossa proposta, a reunião então seguiu com a
Diretoria insistindo para que o TJSE seguisse o rito normal de uma negociação e
apresentasse sua contra-proposta, logo após o Presidência falou que então propõe então
dar 6,5% de reajuste para os Cargos em Comissão e 9% para os servidores efetivos, pois
assim estaria contemplando a parte do pedido de aumento salarial onde pedimos que fosse
mantido o aumento salarial para efetivos maior que os Cargos em Comissão, em relação
aos auxílios insistimos para que houvesse mais avanço, e quanto ao direito do exercício
constitucional de greve, o Presidente disse que por enquanto acata o pedido de não cortar
o ponto, garantindo que não haverá corte neste mês, mas a decisão final dependerá do
desenrolar da negociação e por fim quanto aos suposto ofício supostamente redigido pela
Amase, foi informado que foi recebido um documento que supostamente é um ofício

possivelmente redigido pela Diretoria da Amase, foi solicitado na reunião com a Presidência _~
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que fosse certificada a autenticidade ou não do suposto ofício, sendo que fora entregue uma
cópia a Juíza Auxiliar, esta informou que iria verificar.
Ato continuo, a Diretoria representada pelo Diretor Ednaldo Martins fez uma exposição
técnica das possibilidades de aumento salarial nos marcos do orçamento de 2012, tendo
sido comparado a este o orçamento de 2011. Após a explanação aos presentes expôs a
proposta da diretoria da possibilidade de reajuste de 16%, a partir de janeiro de 2012.
Logo após foi realizada a avaliação da Diretoria, nos seguintes termos: "na nossa avaliação,
conseguimos uma conquista importante, pois saímos de um cenário em que haveria perda
salarial, para um cenário de reposição da inflação e um pequeno ganho, conseguimos
também começar a conquistar um percentual maior do que os CCs. Mas da mesma forma
também avaliamos que essa proposta ainda é muito pouca, pois, as condições
orçamentárias do TJSE comprovam a possibilidade de valorizar significativamente os
servidores efetivos e diminuir mais o abismo das profundas distorções. Do outro lado, o
TJSE apesar de registrar em seu site a seguinte frase: "estamos empenhados em cortar o
que foi possível para para avançarmos nesses números", nós sabemos que até o momento
há uma resistência, até aqui, inegociável de conceder o reajuste de 23% neste ano e de
negociar os pontos de pauta que tratam da greve do ano passado, das URVs e Interníveis,
ou seja, nessa retomada da negociação há a emissão de sinais na mesa de negociação de
que o TJ só aceita negociar sobre os pedidos de aumento salarial maior para os efetivos
em detrimento dos Cargos em Comissão, e talvez nos auxílios, pois embora tem resistência
ficaram de fazer análises sobre os mesmos. Quanto ao orçamento do TJSE a peça
orçamentária já foi feita, passando pelo E!;xecutivo e agora encontra-se na Assembléia
Legislativa do Estado de Sergipe, não havendo nenhuma diminuição em relação a 2011, e
sim um aumento de 10,48%, ou seja, no atuál momento o dilema é se iremos insistir em ter
um reajuste neste ano, ou se fecharemos os olhos para a folga orçamentária do TJSE neste
ano e negociaremos tudo para janeiro de 2012. Diante disso, a proposta da Diretoria é de
que o TJSE faça uma concessão de não reajustar em valor nenhum os Cargos em
Comissão, Funções de Confiança e Requisitados, o que permitirá ampliarmos as condições
para valorização dos servidores efetivos e diminuição das distorções, e a nossa concessão
seria retirarmos do ponto de pauta os seguintes itens: - aumento salarial este ano, em nome
de negociar tudo para 2012; - reduzir a proposta de 23% para os 16%; - e que nos auxílios
todos os recursos que estejam disponíveis a mais no orçamento doa no que vem, além da
reposição inflacionária, sejam empregados somente no auxilio saúde.
Logo após iniciaram-se os debates nos seguintes termos: em torno das reivindicações de
natureza remuneratória da categoria em discussão com o TJ e sobre o suposto documento
que pode ter sido produzido pela AMASE. .•
Por fim, foi deliberado que além da reposição inflacionária já confirmada pelo TJ para o
próximo mês de janeiro, os demais recursos que restem previstos no orçamento para
investimento nos auxílios, sejam destinados apenas ao auxílio-saúde, tendo em vista que
este é o único benefício que atualmente favorece todos os servidores da ativa, estejam ou
não em gozo de férias, e aposentados, Também ficou decidido que a direção do SINDISERJ
deverá solicitar à Presidência do Tribunal, bem como a outras entidades, informação sobre a
certificação ou não da autenticidade de um documento que supostamente foi elaborado para
tratar do reajuste salarial dos servidores, de forma ilegítima.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.

Fernan a erreira Menezes
Secretária G ral do SINDISERJ


