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ATA DA 23 REUNIÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE EM 2018 - SINDJUF/SE

Aos quinze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, na sala do Sindjuf.SE {Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe), localizada na Av. Augusto
Franco, 2980 - Galeria Shopping Casa Design - Saía 07G- Bairro Ponto Novo- Aracaju/SE,
estiveram reunidos, representantes da diretoria e o servidor Nicodemos, às 15h (quinze horas)
em primeira convocação e às IShlS (quinze horas e quinze minutos), em segunda convocação,
para deliberarem sobre os itens a seguir: - Apoio político do Sindjuf.SE a um candidato; - Compra
de mlcro-ondas, - Negociação das férias das funcionárias; - O que surgir. Os trabalhos foram
iniciados e o Coordenador Geral, Senhor Gilberto Oliveira Melo cumprimentou os presentes, agradeceu
pela presença e apresentou a pauta da reunião. Apresentada a pauta fica registrado que Aurélio justificou
a ausência por estar viajando para treinamento em virtude das eleições próximas, Cícero por estar de
férias e viajando para tratamento de problema de saúde, Carlos Leônidas informou estar participando de
pregões, Remo disse não poder participar por ter compromisso, Norma não confirmou participação e os
demais não justificaram a ausência. Gilberto disse seguir a ordem da pauta a fim de resolver um ponto de
cada vez. Informou que conheceu a Pública - Central do Servidor através de uma nota em uma página da
Internet e curioso solicitou a mim (Prazeres, secretária política) busca mais precisa sobre essa Central,
que ao contatar a entidade, estabeleceu comunicação e a mesma formalizou convite para que ele
(Gilberto) participasse de uma reunião com a Diretoria Executiva, dia sete de agosto de dois mil e dezoito
em Brasília, quando junto com Julie, a jornalista, participaram e puderam ter conhecimento da proposta
da Pública, que é fortalecer uma bancada exclusiva para representar o servidor no Congresso, haja vista
ser uma categoria forte, mas sem representação no Congresso, diferentemente dos juizes, promotores,
delegados federais, rurallstas, evangélicos e outras categorias. Gilberto falou que sempre considerou essa
uma idéia importante e necessária, mas já não tinha convocado uma assembléia para fazer a proposição
porque precisava do crivo da diretoria para isso. Então marcou essa reunião para a tomada dessa decisão.
Segundo ele, a diretoria em conjunto poderia ver um nome ou mais de um para indicar a fim de se
conversar, colocar o que o Sindicato pretende ao apoiar tais nomes, de modo a deixar claro que a proposta
do Sindjuf.SE é ter um nome para defender os interesses do servidor e comprometer-se a não votar em
nenhuma ação que gere prejuízo ao servidor público, deixando claro que o(s) mesmo(s) aceite(m) a fazer
isso, documentando por escrito. Nicodemos falou que para isso seria necessário primeiro definir os
nomes e ver quem seria. Gilberto retrucou dizendo que não seria qualquer um. Teria de ser nome(s) que
não esteja(m) envolvido(s) em denúncias de corrupção. Nicodemos completou, ficha limpa. Isso mesmo.
Confirmou Gilberto, informando já ter sido procurado por Márcio Santana e que o mesmo já tinha se
mostrado predisposto a negociar as condições do Sindicato. Outro nome apresentado por Nicodemos foi
o Delegado Alessandro Vieira como possível nome a se apoiar. Gilberto questionou o que Telma achava,
ela falou que concorda, Nicodemos também. Gilberto passou ao segundo item da reunião que é a compra
de um micro-ondas para atender algumas necessidades das funcionárias que nem sempre têm condição
de ir para casa almoçar. Solicitação aprovada por unanimidade, passou-se ao último item, que é a-,
possibilidade de comprar dez dias de férias das funcionárias, se as mesmas concordarem, já que vinte dias
das férias são dadas no período do recesso no final do ano com negociação para dez dias serem tiraiios
no ano em curso. Ocorre que a saída da jornalista durante o período em que o sindicato está'WrTíT"x
funcionamento sem ter alguém para substituí-la gera um desfalque na veiculaçâo das informáções qo
sindicato. Gilberto falou que caso as funcionárias não aceitem, as férias ocorrerão durante osVintas di^
sequentes e que a compra dos dez dias só será proposta e ocorrerá se o sindicato tiver dinheiro. Os,
presentes aprovaram. Ele falou ainda dos últimos contatos com as seguradoras para tentar um pland'd^
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saúde por intermédio do sindicato e mais uma vez ratificou que aguarda proposta da Amil Seguradora e
da Saúde Bradesco. Informou das últimas reuniões que teve com llka da Unimed e Uiliana da Bradesco
Seguros e da expectativa com a possibilidade de realmente oferecer aos servidores um diferencial.
Questionou se tinham alguma dúvida, os dois presentes afirmaram que não, ele falou que iria informar
os demais coordenadores das decisões e agradeceu pela presença e participação. 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 fida 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.

Prazeres Bomfim dos SantosMaria dos

Secretária Política

CPF: 378^78.295:^3
4.4^42.:

Gilberto Oliveira Meto

Coordenador Geral

CPF: 264.826.735-20

RG: 612.154 SSP/SE
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINDJUF.SE NO DIA 15 DE
AGOSTOL DE 2018, ÀS 15H, NA SEDE DO SINDJUF.SE, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO
FRANCO, 2980 - GALERIA SHOPPING CASA DESIGN - SALA 07G- BAIRRO PONTO
NOVO- ARACAJU/SE, PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

•  APOIO POLÍTICO DO SINDJUF.SE A UM CANDIDATO;
•  COMPRA DE MICRO-ONDAS,

•  NEGOCIAÇÃO DAS FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS;
•  O QUE SURGIR.

NOME

órgAo
DE

ORIGEM

ASSINATURA

01 Aurélio André Carneiro da Cunha Filho TRE

02 Gilberto Oliveira Melo TRT20

03 Josedil Carlos Neri Neto TRF5/
04 Cícero Severino da Silva TRT^O
05 Anita Rocha Paixão Sotero —^TRE
06 Ricardo do Prado Souza TRT20

07 Norma Sueli Martins de Santana TRT20

08 Carlos Leônidas Nunes de Carvalho TRE

09 Remo Andrade Silva TRT20

10 Sócrates Correia Lima TRT20

11 Telma Machado Pereira Oliveira TRE

Servidor

11 José Nicodemos Sá Cardoso Júnior

12 K) ' ' ^ C]
13

—

14

15


