ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 14 de novembro de 2011, no auditório da Sede Cultural do Sindiserj, localizada na
Rua Arauá, nO 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: 1Campanha Salarial; o que ocorrer.
Declarada aberta a reunião da Assembléia Geral extraordinária, a Diretoria fez a leitura da
ata da Assembléia realizada no dia 08/11/2011, 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, imeàJiatamente 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 aos presentes sobre o Congresso da Fenajud,
realizado no final de semana anterior, bem como sobre os encaminhamentos aprovados na
última Assembléia: quanto ao percentual de 16%, apesar do T JSE informar que não tem
condições orçamentárias, a categoria reafirma que o aumento acima citado poderá ser
aplicado, caso o T JSE aceite implementar as medidas moralizadoras; quanto ao auxilioalimentação propomos a retirada da faixa do meio, de modo que fique apenas duas faixas e
quanto ao auxilio-saúde
propusemos elevar o percentual; fora entregue ainda na
Presidência do TJ um ofício em que reafirmamos a nossa disposição de dialogo; quanto a
mobilização nos Fóruns Gumersindo Bessa e Integrados 111, esta foi realizada nos dias 10 e
11 de novembro, respectivamente; o Ato Publico com carro de som, mostrando mais uma
vez a realidade do T JSE para a sociedade também fora realizado no dia de hoje, às 14
horas.
Em seguida, a diretoria relatou aos presentes os diálogos realizados com os gestores do
T JSE, sendo que devido ao surgimento de uma conversa em torno de 10% , a diretoria
oficiou ao T JSE qúestionando se esta seria uma contra-proposta, sendo que a presidência
respondeu que não seria uma contra-proposta, mantendo o percentual a 9%.
Logo após, foi realizada a avaliação da Diretoria nos seguintes termos: "diante da
possibilidade anunciada pela presidência do TJ de enviar ao Pleno a proposta unilateral de
9% sem concluir a negociação, ficaremos de prontidão para comparecer à Sessão do Pleno,
sendo que o sindicato disponibilizará um ônibus saindo dos Fóruns, quanto a paralisação na
última assembleia ficou decidido que hoje deveríamos analisar se houve algum avanço nas
negociações, e em caso negativo, devemos analisar sobre a possibilidade de realizar outra
paralisação no dia 21 e\ou na Semana de Conciliação. Partindo da compreensão já formada
de que nada vem de graça e que o nosso salário é proporcional à nossa luta, não resta a
diretoria sugerir outra alternativa, senão fazer uma nova paralisação das atividades a fim de
pressionar o TJSE, sugerimos apenas uma troca de data, saindo do dia 21 para o dia 23 de
novembro, a fim de se ter mais tempo para mobilizar, avaliamos ainda que a concentração
deverá ser no FGB, e em seguida iremos para a frente do Palácio, onde permaneceremos
concentrados.
Em seguida foram abertos os debates onde a categoria deliberou que devemos continuar na
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luta e paralisar as atividades dia 23 de novembro a partir das 07:00 horas com concentraç~~:)
~
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no Fórum Gumersindo Bessa, bem como ficou deliberado ainda que os servidores do
interior deverão paralisar suas atividades, caso o T JSE coloque a proposta de aumento do
Pleno, foi ressaltado ainda pela diretoria a importância dos servidores usarem o material de
divulgação da campanha salarial.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.

Fernanda
reira Menezes
Secretária Ge ai do SINDISERJ
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