ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA

-

No dia 20 de outubro 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: 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 10/10/2011, 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.
Ato contínuo,foram dados os informes sobre a situação do encaminhamento aprovado na Assembléia
anterior, onde foi declarada estado de Assembléia Geral permanente na categoria, bem como foram
aprovadas medidas administrativas para conter os impactos da alegada "crise do capitalismo", foi
informado também aos presentes que foi _ enviado aos outros desembargadores
um ofício
comunicando todos os passos da negociação com a presidência até o momento. Em seguida foi
realizada a leitura do ofício n° 321 GPT J, onde à; presidência marca uma reunião com a Diretoria do
Sindiserj para o próximo dia 1° de novembro de 2D11, às 16h. Foi relatado ainda aos servidores que a
diretoria em cumprimento a deliberação da Assembléia anterior entrou em contato com os seguintes
desembargadores: Des. Osório de Araújo Ramos Filho, Desa. Marilza Maynard Salgado de Carvalho,
Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto e Des. Netônio Bezerra Machado, as conversas com os
mesmos têm como objetivo a tentativa de reabrir o canal de negociação para apresentação de
propostas concretas. A diretoria do Sindiserj ainda entrou em contato com os delegados de cidades
estratégicas do interior, solicitando aos mesmos qe realizassem mini-plenárias nos fóruns para
discutir a atual situação que se encontra a Campanha Salarial, foram contactadas as Comarcas de
Nsa. Sra. Da Glória, Própria, Laranjeiras, Lagarto, Nsa. Sra. Do Socorro ( Fórum situado no Marcos
Freire) e Estância.
Em seguida foi feita uma exposição no telão dos fatos e dos cenários, sendo que ocorreram 3 (três)
fatos que servirão de fonte para os debates que serão feitos e a decisão que será aqui tomada no dia
de hoje, diante destes fatos abrem-se os seguintes cenários: - Cenário 1: Paralisar as atividades dia
26 de outubro; -Cenário 2: Aguardar a reunião marcada para o dia 1° de novembro.
Ato Continuo, foi feita a avaliação da diretoria, nos seguintes termos: para a diretoria do Sindiserj este
ofício demonstra mais um ato de enrolação da Presidência, a diretoria avalia que podemos paralisar,
ressaltando que após os debates a construção da decisão será coletiva, porque caso seja deliberado
pela paralisação toda a categoria deverá estar consciente de que todos teremos que participar da
paralisação. Em seguida iniciaram-se os debates e em regime de votação por maioria foi deliberado
que os servidores do TJSE paralisarão suas atividades no dia 26 de outubro de 2011, sendo a
concentração no Fórum Gumersindo Bessa.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a presente ata.
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