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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 08 de agosto 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 20/06/2011, 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~"que as colaborações com as despesas com
combustível estão sob a responsabilidadà do funcionário do sindicato "Alexandre", em
seguida a Diretoria informou aos presentes sobre o andamento dos seguintes
encaminhamentos aprovados na Assembléia anterior: que o estudo sobre a legalidade do
PCS fora finalizado; a doação do material de informática foi feita ao GACC, no dia 04 de
agosto de 2011; que foram incluídos na pauta de reivindicação da Campanha Salarial o
recebimento do auxilio alimentação nos períodos de férias e licenças, bem como foi incluído
também o recebimento das indenizações das URVs e dos Interníveis; quanto a realização
de plenárias com os cargos efetivos e seminário para construção coletiva da pauta, estes
foram devidamente realizados; quanto ao material de divulgação da Campanha Salarial,
foram distribuídos adesivos e ploters para veículos, foram também colocados outdoors nas
ruas e busdoors na linhas que circulam na Capital e para o Interior do Estado, e por fim foi
informado que se encontram pendentes de cumprimento os seguintes encaminhamentos:
Pedido de Providencias ao CNJ sobre a participação do ••Sindiserj nas reuniões do
Orçamento e do Planejamento do TJSE, o Pedido de Providencias ao CNJ solicitando a
adoção de medidas para pagamento das URVs, tendo em vista ser processo anterior ao ano
de 2005 e por ter trâmite preferencial, pois possui partes com mais de 60 anos; e por fim a
impetração da ação para ressarcimento retroativo dos auxílios-reajustados em maio, quando
os mesmos deveriam ter sido reajustados em janeiro. Logo após, foi inforado aos presentes
o teor dos ofícios encaminhados pelo TJSE ao Sindiserj, quais sejam: ofício nO203-2011, no
qual solicita o encaminhamento da pauta de reivindicações da categoria, ofício 211-2011,
solicitando a indicação de dois servidores da base, proibindo a participação da Diretoria e
ofício n° 219-2011, informando que não possui previsão orçamentária para reajuste neste
ano e que em relação ao orçamento de 2012 o TJSE ainda não obteve informações acerca
da disponibilidade financeira, estando no aguardo do Poder Executivo, e foi informado ainda
que foi realizada uma reunião com a Juíza Auxiliar da Presidência, realizada em 05-08-201.
Em seguida, o Representante do Escritório Advocacia Operária, SeI. Charles Donald,
apresentou aos presentes o parecer técnico acerca da legalidade do Plano de Cargos e
Salários- PCS, implementado em dezembro de 2010.
Após, foi realizada uma avaliação pela diretoria na qual foi explicada que a Campanha
Salarial começou após a Ressaca de São João do Sindiserj, e que a mesma somente
terminará com a sanção do Governador e após um seminário de avaliação onde serão
tratados os erros e acertos da referida Campanha, foi ainda reafirmado pela Diretoria que o
foco da Campanha Salarial deste ano é diminuir as distorções existentes entre efetivos e ._...<T.., ' •
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comissionados, foi feita também uma exposição sobre o processo democrático em que se
construiu a pauta de reivindicações, quais sejam: plenárias e seminários. A diretoçia reafirma
ainda a necessidade de que se defenda a pauta elaborada pelos servidores presentes no
Seminário.

Após, foram abertos os debates, onde foram aprovados os seguintes
encaminhamentos: incluir na pauta o recebimento do auxilio-alimentação para os
aposentados, atos públicos para mobilização dos servidores, visitas aos fóruns e
colagem de adesivos, elaboração de cartilhas para os servidores novos, inclusão do
fim dos processos de perseguição contra os dirigentes da categoria, realização do dia
de luta por salários justos, com colagem de "praguinhas" e uso de camisas. Foi
deliberado ainda que os debates sobre a judicialização sobre a ilegalidade do PCS,
será feita após a Campanha Salarial.
Por fim, foi informado que amanhã, dia 09 de agosto de 2011, será entregue na
Presidência do TJSE a pauta de reivindicações dos servidores deste tribunal, foi
solicitado ainda aos presentes que acompanhem os acontecimentos dos fatos no site
do Sindiserj, pois a Campanha Salarial será feita com a participação de todos os
servidores.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.
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