
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 26 de outubro de 2011, em frente ao Fórum Gumersindo Bessa, localizado na
Avenida Tancredo Neves, s/n- Bairro Capucho, 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 11:30 horas, foi
realizada a primeira 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, foi novamente informado
aos presentes que haverá uma Assembléia Geral designada para o dia 03 de novembro a
partir das 15:30 horas, assembléia esta que acontecerá logo após a reunião com a
Presidência do TJSE que ocorrerá dia 1° de novembro de 2011, bem como foi informado
ainda que a adesão dos servidores à paralisação no dia de hoje foi massiva em todos os
Fóruns da Capital, com exceção do Fórum Integrados 111 e nos Fóruns do Interior do Estado
chegam informações de que a paralisação também foi significativa, inclusive atingindo
diversos Distritos, tais como, Santa Luzia do Itanhy, Divina Pastora, Rosário do Catete e
Muribeca, dentre outros.
Em seguida foi encaminha que deveria solicitar oficialmente ao TJSE que na reunião
marcada para o dia 1° de novembro seja apré~sentada contra proposta às reivindicações dos
servidores, bem como também foi encaminhado que os servidores não participem das
denominadas comemorações da semana do servidor organizadas pelo TJSE, sendo os
citados encaminhamentos aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.
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