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ATA DA ASSEMBIEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

Aos cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, na Sala de Reunião do Sindjuf/SE, localizada
na Av. Augusto Franco, 2980, na Galeria Shopping Casa Design, sala 07G, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670
Aracaju/SE, estiveram reunidos, membros da diretoria do SINDJUF.SE e membros e filiados integrantes dos
Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe, às 15h(quinze horas) em primeira convocação
e as IShlSmin (quinze horas e quinze minutos) em segunda convocação para tratar da seguinte ordem do
dia:

•  Eleições 2019/2022;
•  Comissão Eleitoral;
•  Processo eletivo

•  O que ocorrer.

Iniciando os trabalhos, o coordenador Gilberto Melo cumprimentou a todos, agradeceu pela presença e
expôs a pauta da assembléia, justificando que a convocação se deu porque o mandato eletivo dos
Coordenadores eleitos na última eleição se encerra em 15/12/2019 (quinze de dezembro de dois mil e
dezenove) quando farão 03 anos do ato da posse, mas em cumprimento ao que prescreve o Estatuto do
Sindicato no Capítulo V, Seção I - Das Eleições para a Diretoria executiva, art. 42, as eleições devem acontecer
na segunda quinzena de novembro, por isso publicou-se o edital em jornal de grande circulação no dia 30
de setembro de 2019, Correio de Sergipe, no site do Sindjuf, linha de transmissão do WhatsApp e no
aplicativo do Sindjuf/SE. Gilberto apresentou uma síntese do trabalho desenvolvido pela Diretoria nos
últimos três anos e Nicodemos enfatizou da busca constante em defesa dos direitos dos servidores. Falou
também da necessidade de maior envolvimento dos filiados nas ações do sindicato para que a entidade tenha
mais força. Anita reforçou a necessidade de se ampliar o número de filiados e Gilberto explicou que a
divulgação da assembléia foi feita, mas as pessoas resistem em participar. Em seguida, apresentou o
calendário do processo eletivo, explicitando as datas. Nezildo questionou se haveria necessidade de todos
que constituírem chapas, participar das viagens ao interior, Nicodemos explicou que não em todas. Ele
justificou o período de Jogos que coincidem com uma das viagens. Sem problema, falou Nicodemos. O
calendário é só sugestão, disse Gilberto, todos concordam? - Sim, não é mesmo? - Questionou Cristiane.
Todos assentiram concordando com o calendário proposto em anexo com as seguintes datas definidas:
05/09/2019 - Assembléia Geral Extraordinária - Eleição da Comissão Eleitoral; 12 a 25 /09/2019 - Inscrição
das chapas; 26/09/2019 - Divulgação das chapas inscritas; 27/09 a 02/10/2019 - Prazo de Impugnação das
chapas; 03/10 a 09/10/2019 - Prazo de defesa das chapas impugnadas; 10/10 a 11/10/2019 (até às 15h)
- Prazo de apreciação dos pedidos de Impugnação; 11//10/2019 - 15:15h - Sorteio da ordem das chapas nas
cédulas e de 18/11/2019 a 22/11/2019 - acontecerão as eleições. As datas ficaram assim distribuídas:
18/11/2019-a urna estará em Nossa Senhora da Glória, Propriá e Maruim; 19/11/2019-a urna estará em
Estância, Itabaiana e Lagarto, 20/11/2019 - a urna estará no TRT20Tribunal Regional do Trabalho da 20i
Região)(; 21/11/2019 - a urna estará no TRE/SE de OSh às llhlSmin e na Justiça Federal de 11:30 às ISh e
22/11/2019 - a urna estará no Cartório Eleitoral da Rua Itabaiana, 580 de OSh às llhl5min e na Seção
Judiciária de Sergipe na Praça Camerino, 227, de 11:30 às 14:30h, encerrando a votação. Ainda em
22/11/2019 - Apuração da eleição de 15h às 18h; 22/11/2019 - Divulgação do resultado das eleições às
IShlSmm e 05/12/2019 - Posse da nova diretoria triênio 2019/2022. Depois da leitura das datas e ações,
Gilberto prosseguiu, mostrando que o processo tem início hoje com a constituição da Comissão Eleitoral e
esclareceu que estão seguindo o que prescreve o Estatuto do Sindicato. Disse que pela correria cie todos,
entende e por isso esteve falando pessoalmente com os servidores para mobilizá-los a se envoLerem m^
Anita falou que para o que já foi, o sindicato melhorou bastante, pois os diretores anteriores deáeriyoíveram^'
bom trabalho, mas por não ter sede física ficava impossível ir além. Gilberto tambéml-econheceu to excelente""
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trabalho desenvolvido por Pacheco e outros dirigentes que estiveram à frente do sindicato e informou que
já tinha lançado a algumas pessoas, o convite para fazerem parte da Comissão Eleitoral. Disse que houve
negativas diretas, mas outros servidores ficaram de pensar para dar uma resposta. Ele informou que
convidou Norma para participar da Comissão Eleitoral e ela manifestou interesse, mas não poderia
comparecer à Assembléia porque estaria acompanhando a mãe em uma viagem. Pediu que apresentasse o
nome dela, se não houvesse oposição, participaria. Gilberto falou da necessidade de três pessoas na
Comissão e indagou - Quem gostaria de fazer parte? - Cristiane foi quem primeiro se manifestou aceitando.
Que bom! Você Já conhece o processo, porque Já fez parte em outras situações. Já facilita. - Disse ele.
Nicodemos questionou, - Vai Rivelino? Você também fez parte da outra eleição, não foi?" - Rivelino também
concordou em participar da Comissão. Gilberto questionou aos demais, que manifestaram interesse em
participar da chapa, o que, segundo ele, inviabiliza a participação na Comissão. Dando continuidade, Gilberto
perguntou se todos concordavam com os nomes apresentados e com a participação de Norma, ainda que
ela não esteja presente? Por unanimidade, os nomes foram aceitos, ficando constituída a Comissão Eleitoral

com a seguinte estrutura: Cristiane Redrai Santos de Souza, Norma Sueii Martins de Santana, Riveiino dos

Santos. Na seqüência, Cícero chegou e questionou sobre o que teria sido discutido? Gilberto passou as
informações e ele questionou sobre o processo da Carta Sindical que segundo Gilberto está sendo visto pelos
advogados a fim de se tentar solucionar o mais breve possível. E sobre a divulgação, como será feita?

Questionou Cícero. A servidora aposentada Maria Elenize Ramos Freire destacou que é importante visitar as
Varas e que o pessoal que está na Coordenação atual e tem tido mais contato com os filiados é que deve fazer
isso. Sugestão acolhida sem ressalva por todos e defmiu-se que Nicodemos e Gilberto fariam as visitas com
as datas alternadas para informar das eleições em curso e mostrar o que a equipe atual fez em prol dos
filiados e para melhorar a estrutura da entidade, tanto na parte estrutural como assistência Jurídica. As datas
sugeridas para as visitas a fim de se solicitar a liberação dos dois Coordenadores foram as seguintes: dia
24/09/2019 para visitar as Varas de Maruim e Propriá, dia 27/09/2019 para as visitas de Itabaiana e Nossa
Senhora da Glória; dia 01/10/2019 visitas a Estância e Lagarto, dia 04/10/2019 Visita ao TRT20; dia
08/10/2019 visita à Sede da Justiça Federal de Sergipe e à Seção Judiciária Federal na Praça Camerino; dia
11/10/2019 - visita ao TRE/SE e ao Cartório Eleitoral na Praça da Bandeira. Confirmado o calendário? -
Gilberto perguntou. Todos concordaram com o calendário proposto, ele agradeceu a parceria com o grupo
que constitui a diretoria executiva, enalteceu a todos pela disponibilidade e agradeceu também a equipe de
funcionárias pelo trabalho desenvolvido, que, segundo ele, tem aumentado ainda mais a credibilidade do
sindicato, pois o Sindicato teve muita sorte nas contratações, haja vista a competência da equipe, que tem
feito excelente trabalho. Questionou se havia mais alguma dúvida, todos se manifestaram dizendo que não.
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, secretária política e pelo Coordenador Geral, Gilberto Oliveira Melo, sendo

ratificada pela lista de presença em anexo.

Mai^^úsPràieTeí mfim dos Safítos
Secretária Politi

978.295/53CPF: 378

^jSilbeitoT|nívÍíraMelo
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE SETEMBRO DE
2019, ÀS ISh, SALA DE REUNIÃO DO SINDJUF/SE, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO FRANCO,
2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, BAIRRO: PONTO NOVO, CEP 49097-670,
ARACAJU/SE

PARA TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:

•  Eleições 2019/2022;
•  Comissão Eleitoral;

•  Processo eletivo

•  O que ocorrer.
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Calendário Eleitoral - Eleições Triênio 2019/2022

• Assembléia Geral Extraordinária - Comissão Eieitoral 05/09/2019

jMnscrí^ã^da^hapas 12 a 25 /09/2019

^^nm^gçã^da^chapa^nscritas 26/09/2019

^jtaz^l^mgugna^â^ja^hapas 27/09 a 02/10/2019

03/10 a 09/10/2019

^_Pfggo_dg_aBrecjasãojos pedidos de Impugnação 10/10 a 11/10/2019

^^^ortei^d^^rden^|a^^hapa^ia^cédulas 11//10/2019 - 15h15min

• Realização da eleição
18 e 19/11/2019 - Interior
20, 21 e 22/11/2019 - Capital

• Apuração da eleição 22/11«0«

22/11/2019 às 18:15
• Posse da nova diretoria triênio 2019/2022 05/12/2019

18/11/2019 - N. Sra. da Giória, Propriá e iMaruim
19/11/2019 - Estância, Itabaiana e Lagarto
20/11/2019 - TRT20

21/11/2019 - JF/SE E TRE/SE

22/11//2019 - Cartório Eleitorai e Seção Judiciária


