
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 22 de novembro de 2012, no auditório da Sede Cultural do Sindijus, localizado na Rua Arauá,

nO 168, Centro, Aracaju/SE, presente encontravam-se trabalhadores diretores e sindicalizados da

base 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 aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre o

seguinte assunto: 1 - Campanha Salarial. Declarada aberta a reunião da Assembleia Geral

extraordinária, foi feita a leitura da ata da Assembleia anterior, o que foi aprovado pelos presentes.

Em seguida, 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? 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, foi feito o relato de todos os fatos ocorridos na

última quarta-feira, no Pleno no Tribunal de Justiça, onde a Presidência impôs após ter encerrado as

negociações, contra a vontade dos servidores, um reajuste de 7% para os efetivos. 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 aprovados os seguintes encaminhamentos: 1)

Inauguração do Mamatômetro do TJSE, que consiste em atos pliblicos periódicos para expor, nas

ruas, através de telão, os privilégios existentes dentro da folha de pagamento do TJSE, em resposta à

intransigência da atual gestão do Des. Osório Ramos, que rejeitou todas as reivindicações por

valorização justa apresentadas pela categoria; 2) Exigir da Presidência do TJSE, a retomada das

negociações para tratar das reivindicações da pauta que ainda não foram avaliados pelo Pleno; 3)

Elaboração de panfleto específico retratando a posição dos desembargadores em relação à

moralização do Judiciário (fim das incorporações e redução dos valores dos cargos em comissão); 4)

Atualizar a imprensa em relação aos supersalários; 5) Indicativo de um Ato Público, em 2013, no dia

da posse do próximo presidente do TJSE. Por fim, a Assembleia Geral orienta que todos os

servidores devem continuar a usar o material da Campanha Salarial, nos locais de trabalho. Nada

mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Vice Presidente do SINDIJUS, em substituição

à Secretária Geral, lavrei a presente ata. . i6·DÕ~oo.
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