ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 25 de junho de 2012, no auditório da Sociedade Semear, localizado na Rua Vila Cristina, 148,
São José, Aracaju/SE, presente encontravam-se a diretoria e sindicalizados da base do Sindicato dos
Servidores

do

Poder

Judiciário

do

Estado

de

Sergipe

(SINDISERJ)

para

reunirem-se,

extraordinariamente, em Assembleia Geral. Às 15h30min foi realizada a primeira chamada, não
havendo quórum suficiente, às 16 horas, foi realizada a segunda chamada, momento em que foi
aberta a reunião que tinha como pauta debateí e deliberar sobre o seguinte assunto: 1) Processo
das URVs. Declarada aberta a reunião da Assembleia Geral, foi feita a leitura da ata da Assembleia
anterior, que foi aprovada pelos presentes. 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 dQ posicionamento coletivo da categoria. Ato,contínuo, a Diretoria fez um
resgate histórico sobre o processo das URVs, lembrando que esta é uma luta judicial que perdura há
quase duas décadas, sem solução; foi informado também, aos presentes, que o sindicato vem
atuando sobre as duas vertentes deliberadas pela categoria em reuniões anteriores desta
Assembleia, quais sejam, juridicamente, ao recorrer das decisões do STJ que tentam excluir parte
dos servidores da lista de credores, bem como politicamente, ao requerer à Presidência do TJSE que
cumpra a promessa feita aos servidores e providencie o pagamento da parte incontroversa no litígio
judicial, ou seja, aqueles que não são mais contestados nem embargados
pelo Estado. Após,
J
advogada do caso, a Bel.a Lenieverson Menezes, expôs todas as ultimas petições que apresentou
referentes ao processo das URVs e também apresentou alguns esclarecimentos sobre o processo o
andamento das ações do Funaserp, Interníveis e do Mandado de Injunção das perdas salariais
ocorridas na década de 90'. 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) Formação de uma comissão de servidores para acompanhar, de
forma contínua, o andamento do processo das URVs e as ações políticas a serem executadas, em
conjunto com a diretoria do sindicato; 2) Pagamento dos honorários do perito do processo do
Funaserp, pelos servidores credores, no percentual de 2% dos valores que cada um vier a receber
nesse processo. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a
presente ata.

Fernan a \ erreira Menezes
Secretária G ral do SINDISERJ

SINDISERJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
Rua Maruim, 510, Centro, Aracaju - Sergipe - Brasil CEP 49.010-160
E-mail: sindise~@sindiserj.com.br I Telefone/fax: (79) 3211-7857
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