
ATA DA A55EMBLEIA GERAL

- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 05 de novembro de 2012, na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju/SE, presente se

encontravam a diretoria e sindicalizados do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado

de Sergipe (SINDIJUS) para reunirem-se, extraordinariamente, em Assembleia Geral, marcada e

divulgada nos termos do Estatuto deste sindicato. Às 16 horas, foi declarada aberta a reunião que

tinha como pauta debater e deliberar sobre o seguinte assunto: 1 - Campanha Salarial. A Diretoria

Executiva propôs método de condução, de deliberação e de formulação de propostas de

encaminhamento nesta reunião, tendo sido aprovado pelos presentes que, inicialmente, a Diretoria

daria os informes e apresentaria a sua avaliação sobre cada um dos pontos da pauta, o que seria

seguido da abertura dos debates para exposição de avaliação e de eventuais propostas de

encaminhamento dos sindicalizados presentes e, imediatamente· após, as propostas seriam

submetidas à deliberação de todos os presentes para a formação de uma síntese e do consequente

posicionamento coletivo da categoria. Ato contínuo, fora informado aos presentes, pela direção, que a

contra proposta de percentual de reajuste apresentada pelo TJSE é de 5,37%, o que condiz com a

reposição inflacionária, percentual este muito abaixo da proposta apresentada pela categoria, onde

percentual reivindicado foi de 16%. Em seguida, abriram-se os debates para que qualquer dos

sindicalizados presentes pudessem apresentar avaliação e propostas de encaminhamento. Após os

debates, foram submetidas à deliberação todas as propostas apresentadas nesta reunião, tendo sido

aprovado o seguinte encaminhamento: 1) Rejeição, unânime, da contraproposta apresentada pelo

TJSE, de reajuste salarial de 5,37%. Sem mais encaminhamentos a serem deliberados, em seguida,

diante do fato do processo das URVs haver completado 18 anos, sem solução, nesse último mês de

outubro, foi cortado o bolo de três metros de cumprimento para registrar os 18 anos de procrastinação

e de desrespeito do TJSE com o direito dos trabalhadores desse órgão. Nada mais havendo, foi

declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a presente ata.
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