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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO/
FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, na sala de Múltiplos Eventos do
segundo andar do edifício-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, os servidores assinados em relação anexa, reuniram-se às catorze horas em primeira
convocação e às catorze e quinze em segunda convocação para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:

•  lOs Congrejufe, que acontecerá de 27 de abril de 2019 a is de maio de 2019;
•  Escolha do(s) delegado(s) de base que representará/ão o SindJuf.SE no evento;
•  Deliberar sobre reajuste e benefício direto (Plano de Saúde SERVDONTO) às funcionárias.
•  Reajuste das funcionárias.

•  Pagamento dp Plano Odontológico Básico para as funcionárias, com valor de R$14,50
(catorze reais e cinqüenta centavos).

O Coordenador geral Gilberto Melo cumprimentou a todos e agradeceu a participação dos
presentes, ressaltando a importância de mais adesões dos servidores em eventos como este.
Falou do crescimento do Sindicato com as novas ações desenvolvidas para atender as
necessidades do servidor e de assistência jurídica, que teve a iniciativa de Pacheco e que nos
últimos anos com nova diretoria tem-se ampliado muito mais. Disse da reunião de que participou
ontem a convite da presidência do TRT20, que contou com a presença além do Sindjuf.SE, do
MATI(Movimento dos Advogados Trabalhista Independentes), da ASTRA ^Associação dos
Servidores do Tribunal Regional do Trabalho), da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), da
ASSAT(Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas) e da AMATRA XX (Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 20^ Região) para definirem ações dos grupos no Ato que
acontecerá dia 21 de janeiro do corrente ano em defesa da Justiça do Trabalho, no TRT20 às llh
(onze horas), buscando reverter o discurso do Presidente eleito Jair Bolsonaro, que propõe a
extinção da Justiça do Trabalho. Pediu a participação massiva do servidor para que a ausência dos
mesmos não sirva de reforço ao interesse de extinção do órgão de que todos fazem parte direta
ou indiretamente. Apresentou a pauta e passou a discorrer os dados informativos, que
determinaram a necessidade da assembléia. Falou da Convocatória do IQs Congrejufe que
acontece a cada 03(três) anos, da pauta a ser discutida e da necessidade de ter a representação
do Sindicato. Disse ainda que o Sindicato poderá levar 04 (quatro) representantes (delegados),
considerando o regulamento do Congrejufe e que quem tiver interesse em participar deve se
manifestar. Colocou que se houver mais que 04(quatro) interessados, terá de se fazer a eleição
de quem irá, como também terão de votar se serão favoráveis aos nomes que se apresentarem.
O servidor Róbson Marins questionou qual seria a logística em relação à dispensa do trabalho e
quanto às despesas. Gilberto explicou que sempre que acontecem eventos desse tipo,
encaminha-se ofício à presidência do TRT20 pedindo a liberação do servidor e, até o momento,
não houve impedimento. Quanto às despesas, o Sindicato paga a Fenajufe, que é quem organiza \
tudo. O servidor Nery perguntou como seria feita a pauta a ser discutida no Congrejufe? Gilberto
esclareceu que antes da viagem, fariam até 02(duas) reuniões no Sindicato para definip-e-^
iriam debater, priorizando interesses da categoria. Marcelo protestou do pouco envolviní^to das
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pessoas, pois segundo ele, informou na Justiça Federal e no TRE/SE e, no entanto, não havia
representação deles na assembléia. Gilberto reforçou que houve a convocatória no site do
Sindjuf.SE, site da Intranet do TRT20, em grupos de whats App, página do Facebook, foi
pessoalmente a alguns setores, e infelizmente, a representação deixa a desejar. Prosseguindo,
Gilberto questionou quem gostaria de ir para o Congrejufe. Airton perguntou onde seria? EJulie,
a jornalista, esclareceu que seria em Águas de ündoia. Robson manifestou interesse em ir,
seguido de Nery, Nicodemos e Gilberto. Gláucia falou que não precisaria de votação já que o
número que se apresentou supre as vagas. Gilberto colocou em votação para saber se todos
concordavam com os nomes. Todos ergueram a mão favoravelmente e ficaram definidos os
nomes de: Robson Marins de Santana, Manuel Nery de Vasconcelos, José Nicodemos Sá Cardoso
Júnior e Gilberto Oliveira Melo. Ficou decidido enviar ofício à presidência do TRT20, solicitando a
liberação do ponto dos servidores que irão representar o Sindicato. Passou-se então para o item
seguinte. Gilberto falou do reajuste do salário mínimo e disse que a diretoria tinha optado por
dar um reajuste de 10% (dez por cento) às funcionárias, considerando que se dessem apenas o
percentual proposto pelo governo federal, as mesmas entrariam na faixa de desconto do Imposto
de Renda e nem perceberiam a diferença no salário, uma vez que com o desconto do Imposto de
Renda, as funcionárias passariam a ter o salário líquido menor do que o que estão recebendo
atualmente. Perguntou se todos concordavam e foi aprovado por unanimidade. Na seqüência,
falou sobre o Plano de Saúde Odontológico ServDonto e da parceria-convênio feita pelo sindicato
para fevorecer os associados. Informou que junto com a diretoria decidiram levar para votação a
proposta de o sindicato pagar o plano básico no valor total de RS43,50 (quarenta e três reais e
cinqüenta centavos) para as 03 (três) funcionárias. Indagou se concordavam ou não. Todos
concordaram em pagar o plano básico para as 03 funcionárias. Com a aprovação unânime do
último item, a servidora Rosemeire reforçou a importância de todos estarem presentes no Ato do
dia 21 (vinte um) do corrente mês. Gilberto perguntou se alguém tinha mais alguma dúvida, o
servidor Kleber falou que não. Gilberto agradeceu a todos pela participação, reforçando que a
presença de todos no Ato é muito importante, não só para defender o emprego de cada um, mas
pela essencial prestação de serviço da Justiça do Trabalho para a sociedade. Nada mais havendo
a ser tratado, o coordenador Gilberto declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, que lida e achada conforme, será assinada por mim, Maria dos Prazeres Bomfim dos Santos,
secretária política, pelo coordenador geral, Gilberto Oliveira Melo e ratificada pela lista de
presença em anexo.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2019, ÀS
14h00 min (ia CHAMADA) 14hl5min (23 CHAMADA), NA SALA DE MÚLTIPLOS EVENTOS DO
2S ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 203 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:

•  IQs Congrejufe, que acontecerá de 27 de abril de 2019 a is de maio de 2019;

•  Escolha do(s) delegado(s) de base que representará/ão o Sindjuf.SE no evento.

•  Reajuste das funcionárias.

•  Pagamento do Plano Odontológico Básico para as funcionárias, com valor de

R$14,50 (catorze reais e cinqüenta centavos).
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