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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 10 de outubro de 2011, no auditório da Sociedade Semear, localizada na Rua Vila
Cristina, na 168, 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
Campanha Salarial; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, a Secretária Geral fez a
leitura da ata da Assembléia realizada no dia 03/10/2011, 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 do funcionário Alexandre.
Ato contínuo,foram dados os informes sobre~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 foi relatado aos presentes o que
ocorreu na reunião com a presidência no dia 05 de outubro, onde após o ato público da
passeata o Presidente do TJSE convidou a diretoria para uma reunião e anunciou os
seguintes posicionamentos: a) negou todos os pontos da pauta e disse que apenas irá
conceder reajuste em janeiro de 7%; b) justificou que a razão de não ter recursos para
conceder aumento é em razão do "corte" dos R$ 24 milhões, e que estava convencido dos
motivos alegados pelo Executivo, neste momento foi proposto ao gestor do TJSE que fosse
realizada uma campanha em conjunto para lutar frente ao Executivo, o TJ não aceitou; c) foi
informado ainda que será concedido auxilio-alimentação aos juízes em valor maior que o
dos servidores e em valor único, ou seja, sem redutores; d) negou-se a registrar por escrito
a negativa a todas as reivindicações. Em seguida a diretoria se reuniu e decidiu enviar um
ofício ao Presidente do TJSE cobrando o seu posicionamento por escrito e no mesmo ofício
demonstrar que a inequívoca intenção dos servidores em negociar, solicitando dessa forma
que fosse marcada uma nova reunião para dar continuidade as negociações, em resposta o
Tribunal de Justiça oficiou ao Sindiserj no dia de hoje, às 15:00horas que entraria em
contato após o dia 31 de outubro.
Em seguida, o Secretário de Finanças informou a atual situação financeira da conta
destinada ao Fundo de Mobilização, na qual consta um valor de R$ 125.416,25, sendo
relatado ainda que em virtude da elevação do valor do dia de trabalho dos servidores
ocorrido de um ano para cá, ainda que de forma diferenciada, e em razão da intenção em
aumentar o número de participantes no movimento paredista, possivelmente o Sindicato não
terá mais condições de custear os futuros descontos. Após houve a divulgação sobre os
dados apontados na pesquisa.
Ato Contínuo, fora realizada uma exposição técnica das Assessorias Econômica e Jurídica,
a Assessoria Econômica, representada pelo DIEESE na pessoa de Luiz Moura, explicou as
razões da diminuição da possibilidade de investimentos no servidor efetivo de 23%, dentre
as razões apresentadas estão os aumento de gastos com Cargos em Comissão,
Gratificações de Gabinete e para Requisitados, incorporações e criação de vagas, já a
Assessoria Jurídica esclareceu aos servidores presentes que estará a serviço do que dos
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Em seguida, a foi feita a avaliação da Diretoria nos seguintes termos: O objetivo desta
diretoria é fazer do Sindiserj um forte instrumento de luta por condições salariais e de
trabalho, bem como lutar por uma sociedade justa; quanto ao ofício enviado no dia de hoje
pelo TJSE fica a dúvida de que os gestores possam estar procrastinando as negociações,
assim sendo a Diretoria propõe os seguintes eixos de atuação nesta fase da Campanha
Salarial: mobilização permanente da categoria; diálogo com a sociedade denunciando os
privilégios dos CCs, explicando a luta dos servidores por justiça salarial e o autoritarismo
que impera no TJSE, sendo que este eixo se materializa em atos públicos, panfletagens
para a sociedade ; agir para abrir canal de negociação, através de comunicação formal e
presencial aos desembargadores, OAS, ASMP, ADF. Logo após a diretoria informou seu
posicionamento em relação ao ofício do TJSE, o encaminhamento da diretoria é de realizar
uma paralisação de advertência de 01 dia, com indicativo para o dia 26 de outubro, com
realização de uma Assembléia no dia 20 de outubro para avaliar eventual resposta do TJSE.
Ato continuo, iniciaram os debates, sendo com as seguintes propostas: 1- paralisação de1
(um) dia por semana; paralisação imediata e com concentração em frente ao TJSE.
Por fim, a diretoria solicitou aos servidores presentes que façam a mobilização dos colegas,
informou ainda que a partir de amanhã serão entregues cópias dos ofícios aos demais
desembargadores, foi ressaltada a importância dos servidores usarem o material de
divulgação.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.
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