ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA

-

No dia 30 de outubro de 2012,. no auditório da Sociedade Semear, localizado na Rua Vila Cristina,
148, São José, Aracaju/SE,
dos

Servidores

do

extraordinariamente,

presente encontravam-se

Poder

Judiciário

do

sindicalizados

diretores e da base do Sindicato

de

(SINDIJUS)

Estado

Sergipe

para

reunirem-se,

em Assembleia Geral. Às 16 horas, foi realizada a segunda chamada, momento

em que foi aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre o seguinte assunto: 1 Campanha

Salarial. Declarada aberta a reunião da Assembleia

Assembleia

anterior, que foi aprovada

método de condução,

de deliberação

reunião, tendo sido aprovado
apresentaria

pelos presentes.
e de formulação

pelos presentes

Geral, foi feita a leitura da ata da

Em seguida, a Diretoria Executiva propôs
de propostas

que, inicialmente,

de encaminhamento

nesta

a Diretoria daria os informes

e

a sua avaliação sobre cada um dos pontos da pauta, o que seria seguido da abertura

dos debates

para exposição

de avaliaçãQ e de eventuais

sindicalizados

presentes e, imediatamente

propostas

de encaminhamento

após, as propostas seriam submetidas

todos os presentes para a formação de uma síntese e do posicionamento
contínuo, foi informado aos presentes os últimos acontecimentos

à deliberação

dos
de

coletivo da categoria. Ato

envolvendo as negociações com o

T JSE, tendo iniciado através de uma reunião ocorrida no último dia 29 de outubro, ocasião em que a
Presidência

do TJSE informou aos representantes

paritária, com representantes
a pauta de reivindicações
qualquer

dos

encaminhamento.
apresentadas
"Estado

Assembleia

os

presentes
debates,

pudessem

foram

apresentar

submetidas

à

avaliação

deliberação

Permanente",

o que significa

prévia, nos prãzos estipulados

afastar

provisoriamente

no estatuto, para convocação

e· propostas

todas

nesta reunião, tendo sido aprovados os seguintes encaminhamentos:

de Assembleia

comunicação

de ambas as partes, a fim de iniciar um processo de negociação sobre

já entregue pela categoria. Em seguida, abriram-se os debates para que

sindicalizados
Após

do sindicato que seria formada uma Comissão

as

de

propostas

1) Declaração de
a necessidade

de

qe futuras reuniões da

Geral, durante o processo de negociação que se inicia; deflagn:~ção de uma Campanha

para Moralização do Judiciário; 2) Realização de uma nova reunião da Assémbleia':na
para avaliar o andamento

Praça Fausto

d~i ~egociações

Cardoso, no dia 05 de nov~~brode201'2,
' • .1

..,

próximos encaminhamentó~,.~ssil12,Gpmo
.~
I .

registrar os 18 anos completados do Processo das URVs,

e definir os

até hoje .,sem solução. Nada mais havendo,
foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral,
.
lavrei a presente ata.

Fernantla
Secretári
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