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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 08 de novembro de 2011, no auditório do Instituto Histórico do Estado de
Sergipe, localizada na Rua Itabaiana, nO 41, 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 03/11/2011, 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 do funcionário Alexandre.
Ato contínuo,foram dados os informes sobre o andamento da Campanha Salarial,
onde fora informado que essa campanha tem mostrado que o nosso salário é
proporcional a nossa luta, pois, primeiramente o Tribunal de Justiça fechou a
negociação e diante da organização e movimentação dos servidores conseguimos
reabrir as negociações, em seguida o TJSE ofereceu um percentual de aumento
menor que a inflação, e também diante das mobilizações realizadas pelos servidores
conseguimos sair de um cenário onde havia perda inflacionária para um percentual
de 9% oferecido pela Presidência do TJSE, foi ressaltado ainda que houve um recuo
do aumento de 30% que seria concedido aos Assessores de Juízes, face a nossa
organização. Foi informado ainda aos presentes que na última Assembléia a
categoria propôs uma mudança no percentual de aumento, que inicialmente era de
23% e conforme deliberado nesta Assembleia fora proposto um aumento de 16%,
mais um aumento no auxilio saúde, sendo a deliberação da Assembleia apresentada
a Presidência do TJSE, sendo que quanto ao percentual de 16%, este foi rejeitado
pelos gestores do Tribunal de Justiça sob a alegação de que não há condições
orçamentárias, porém quanto ao aumento no auxilio saúde o TJSE propôs um
aumento de 9%, foi comunicado ainda que os Desembargadores Roberto Porto e
Osório Ramos procuraram a Presidência a fim de tentar intermediar um aumento
para os servidores efetivos maior que os Cargos em Comissão.
Ato continuo, foi comunicado aos presentes que no último dia 07 de novembro do
corrente ano, a Presidência marcou uma reunião com a Diretoria do Sindiserj, onde
este fora representado pelos dirigentes Ednaldo Martins, Vagner Nascimento, Plínio
Pugliesi e Hélcio Albuquerque, além do Assessor de Comunicação Paulo Vitor e
representando o Tribunal de Justiça estavam o Presidente José Alves Neto, a
Secretária de Finanças Jussara Maynard e a Juíza Auxiliar da Presidência Suyene .__
Barreto, nesta reunião foi informado pela presidência que mantinha a reajuste de,~\ODO f0;d\
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9%, quanto ao auxilio alimentação a Direção do Sindiserj afirmou que a categoria
reivindica receber nas mesmas regras e condições que os magistrados venham a
receber, foi iniciada também uma discussão para retirar a faixa do meio do referido
auxilio, permanecendo apenas duas faixas e quanto ao auxilia-saúde a presidência
propôs um reajuste de 9%. Quanto ao suposto ofício da AMASE, a presidência
invocou o art. 5° da CF, alegando ser inviolável o sigilo da correspondência que
tramita pela Presidência do TJSE, acrescentando ainda que a matéria supostamente
em discussão além de não refletir o posicionamento desta gestão, perdera seu
objeto no momento em que esta presidência ampliou a proposta de reajuste
anterior, elevando de 7% para 9% o percentual de reajuste dos servidores.
Logo após foi realizada a avaliação da Diretoria onde é reafirmado o percentual de
16% aprovado em Assembleia, sendo que o TJSE pode aplicar as medidas
moralizadoras já propostas, quanto aos auxílios, tendo em vista que o TJSE propõe
um aumento no auxilio saúde de 9%, correspondendo apenas a 2,5% de ganho real,
o que corresponde a um aumento de R$ 6,00 a R$ 10,95, e diante da análise que foi
iniciada no dia de ontem sobre a faixa do auxilio alimentação, propomos a retirada
da faixa do meio do auxilio alimentação, de modo que permaneçam apenas duas
faixas. A diretoria propõe ainda a realização de um ato público na próxima segunda
feira, dia 14 de novembro a partir das 14 horas, sendo que este Ato se materializará
em uma ampla panfletagem, com concentração no Calçadão, contando mais uma
vez com a presença da vaca e do bezerra que representam a mamata do TJSE, a
diretoria propõe ainda que caso a intransigência do Tribunal de Justiça continue, que
as atividades sejam paralisadas no próximo dia 21 de novembro.
Em seguida foram abertos os debates onde de forma unânime a categoria deliberou
que deve se intensificar as mobilizações públicas para dialogar com a sociedade,
dando visibilidade às distorções existentes no Tribunal de Justiça de Sergipe,
principalmente nas altas remunerações dos cargos comissionados e a
desvalorização dos servidores efetivos, foi aprovado pela categoria ainda ações nas
portas dos fóruns Gumersindo Bessa, dia 10 de novembro e em frente ao Fórum
Integrados 111, no próximo dia 11 de novembro, sendo que após o Ato Público que
será realizado no dia 14 de novembro, os servidores avaliarão as movimentações do
TJSE a respeito da Campanha Salarial e, não havendo avanços nas propostas,
definirão sobre a paralisarão das atividades nos dias 21 (ségunda-feira) e durante a
Semana Nacional de Conciliação.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.

Ferna~a MenezesSecretária eral do SINDISERJ
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