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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, na Sala de Múltiplos
Eventos do 2& Andar do edifíclo-sede do TRT da 20^ Região, localizado na av. Carlos
Rodrigues da Cruz, S/N, bairro: Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco,
CEP 49081-015, Aracaju/SE, membros da diretoria e filiados do Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe (SINDJUF.SE), pessoa jurídica de natureza
Entidade Sindical, localizada na Avenida FrankIin de Campos Sobral, ns 2185, bairro Grageru,
Aracaju/SE, CEP. 49.027-000, registrada no CNPJ sob ns 05.152.265/0001-29, reuniram-se às
14h(catorze horas) em primeira convocação e às 14hl5min (catorze horas e quinze minutos)
em segunda convocação para tratar da seguinte ordem do dia: - Mudança de endereço da
Sede do Sinduf.SE; - Substituição da Suplência (solicitada) de David Freire Bomfim; - O que
ocorrer. O coordenador Geral, Gilberto Oliveira Melo, iniciou os trabalhos, cumprimentando a
todos. Agradeceu pela presença e expôs a pauta da assembléia. Explicou que a convocação se
deu pela mudança de endereço da Sede do Sindicato e no cumprimento de exigência legal, a
convocação foi realizada por edital e publicada em jornal de grande circulação (Jornal da
Cidade, dia trinta de agosto de dois mil e dezoito), pois essa mudança altera o artigo terceiro
do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe.
Segundo ele, houve encaminhamentos de e-mails aos servidores, disponibilização no site e
aviso reforçado da convocação nas visitas feitas por ele, para distribuição dos jornais durante
toda esta semana. Informou das reuniões de diretoria ocorridas nos dias 03 (três) e 15(quinze)
de setembro de 2018 na sede do Sindjuf.SE e disse que na última, foi apresentada a solicitação
de David Bomfim de querer se afastar da suplência fiscal do Sindicato por não poder dar o
suporte necessário quando convocado e José Nicodemos Sá Cardoso Júnior, que participou da
última reunião, colocou o nome dele à disposição para substituí-lo. Como todos os presentes
naquela reunião concordaram, definiu-se levar para assembléia essa alteração. Na seqüência,
Gilberto perguntou se alguém dos presentes, além de Nicodemos, teria interesse em ocupar
a vaga de suplente? Como não houve interessados, foi colocado em votação o nome de
Nicodemos. Ricardo então, pediu a palavra e perguntou se poderia propor outra alteração. Ele
explicou que está com demandas na vida pessoal, exigindo dele, maior disponibilidade,
impedindo-o de exercer a função de coordenador jurídico e perguntou se poderia trocar com
Nicodemos, para ele (Ricardo ficar como suplente) e Nicodemos como coordenador jurídico?
Gilberto indagou os servidores. 'Vocês concordam?". -Tudo bem!" - assentiu Jorge Luiz.
Gilberto continuou: - Quem é a favor? Todos levantaram a mão concordando. - Então fica

definido: Nicodemos passa a Coordenador Jurídico e Ricardo, Suplente Fiscal. Na seqüência,
Gilberto passou a informação de que como todos sabiam, o sindicato, antes funciona
endereço virtual na Avenida FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju -
49027-000, mas atualmente tem endereço físico na Avenida Augusto Franco, 2980
Shopping Casa Design - Loja 07 G- Ponto Novo - CEP. 49047-420 - Aracaju/SE. Disse quç è
oficializando a informação para que, qualquer órgão oficial que tenha interesse, ten!;iá
à localização do Sindicato. Falou da rescisão contratual do espaço virtual na CBM OfÇíce a
de outubro, proporcionando uma pequena redução de custo. Expôs que fez distribuição
varas, do Jornal Informativo com nome dos principais candidatos ativos, que estão na í^tica
há algum tempo e votaram propostas que atacam direitos dos servidores públicos e do
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trabalhadores em geral. Destacou que a grande maioria dos que receberam aprovou a
iniciativa. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Gilberto agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada
segue assinada por mim, Maria dos Prazeres Bomfim dos Santos, e pelo Coordenador Geral,
Gilberto Oliveira Melo, sendo ratificada pela lista de presença em anexo.
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USTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EirTRAORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2018,
ÀS 14H, SALA DE MÚLTIPLOS EVENTOS DO 29 ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 209 REGIÃO,
LOCALIZADA NA AV. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, S/N, BAIRRO: CAPUCHO, CENTRO
ADMINISTRATIVO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO, CEP 49081-015, ARACAJU/SE PARA
TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:

• Mudança de endereço da sede do Sinduf.SE;

• Substituição da suplência (solicitada) de David Freire Bomfim.

• O que ocorrer.
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