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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA PARA DISCUTIR AS AÇÕES DELIBERADAS NA REUNIÃO
DO DIA 15 DE AGOSTO

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, nas salas 07 F,G, Galeria
Shopping Center Design, localizado na Avenida Augusto Franco, 2980, Bairro: Ponto Novo,

CEP 49047-420, Aracaju/SE, reuniram-se às 14:30h em primeira convocação e às 15:00 h,

em segunda convocação para deliberar sobre a seguinte pauta: Decisões da última

reunião; Substituição do Suplente David Freire Bomfim e Mudança de endereço do

Sindicato. Compareceram à reunião, o coordenador-geral Gilberto Oliveira Melo, o
coordenador de finanças e patrimônio, Cícero Severino da Silva, o coordenador jurídico

Ricardo do Prado Souza, a coordenadora de comunicação e promoção social Anita Rocha

Paixão Sotero, a suplente do Conselho Fiscal, Telma de Oliveira e o servidor José
Nicodemos. Iniciando os trabalhos, o coordenador Gilberto Melo cumprimentou a todos,
agradeceu a presença e expôs a pauta, justificando que a convocação da reunião se deu,
porque na última reunião do dia quinze de agosto de dois mil e dezoito ficou definido que
haveria uma assembléia para que a categoria apontasse o nome de um político para apoiar

a fim de que o mesmo representasse o SIndjuf.SE em Brasília, mas que infelizmente, por se
ter pouco tempo, tornou-se inviável visitar os candidatos para conhecer suas propostas e
apresentá-las aos servidores. Falou que em conversa com Ricardo, sugeriu levar à diretoria
para apreciação e possível aprovação, a sugestão de fazer um informativo sobre os
principais candidatos sergipanos a deputado estadual, deputado federal, senado e
governo, mostrando o desempenho e as ações de cada um, com ressalva para o que eles
fizeram, que de forma negativa, atinge expressivamente o Judiciário Federal, o servidor
público e toda classe trabalhadora brasileira. Falou que para seguir a ordem da pauta, seria
interessante que a cada item discutido se fizesse a votação para fechar e não perder tempo.
- Certo, isso é bom. Falou Oona. Gilberto perguntou quem concordava com a proposta de
fazer o informativo e distribuir para os servidores? Todos aceitaram e Nicodemos sugeriu
que o informativo fosse entregue em mãos a cada servidor e que isso fosse feito
especialmente por Gilberto e Ricardo que ultimamente estão mais envolvidos nas ações do
sindicato e têm tido mais contato com o pessoal. Anita disse que era uma boa idéia. Ricardo
reforçou que a entrega dos jornais antes das eleições fará toda diferença, porque as
pessoas terão tempo para analisar, antes de escolher o candidato que irá representar o
povo sergipano. Nicodemos falou ainda, que era importante essa divulgação, porque é
também papel do sindicato, levar aos servidores esse alerta de nomes que estiveram o
tempo todo no Legislativo e o que fizeram só trouxe prejuízo para os servidores públicos.
Segundo ele, esse contato, com a convocação direta para a assembléia pode até resultar
em uma participação mais significativa, principalmente com a distribuição do jornal
informativo e Telma completou dizendo, já que não será possível fazer uma assembléia
para que os servidores decidam se haverá ou não candidato para nos representar em
Brasília, que pelo menos se faça um trabalho para sensibilizar os servidores, levando Ias
informações mais importantes sobre aqueles que estão querendo representar os
sergipanos e administrar o Estado. Ela disse que concordava com Nicodemos ao indica
Gilberto e Ricardo para fazerem a distribuição do informativo. Gilberto questionou^
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alguém gostaria de fazer a distribuição e os presentes concordaram que os nomes mais

adequados para fazer isso no momento, seriam o dele e de Ricardo. Gilberto então

perguntou como seria feita essa distribuição, porque estava muito em cima e para fazer a
assembléia seria necessária a publicação do edital. Ricardo disse que se tivesse a

possibilidade de o informativo ficar pronto, a distribuição poderia ser feita de dezessete a

vinte e um de setembro, começando na segunda-feira, dezessete, pelo TRE, no período da
manhã de oito às treze horas e na Justiça Federal seria das 14:30 às 17:00 horas. Gilberto

falou que no interior preferia iniciar pelas varas de Lagarto e Estância, porque na última vez
em que foi feita a distribuição do informativo, ele não pôde estar presente, Anita falou da

importância do contato direto com os servidores e como isso influencia na possibilidade de
novas filiações. Telma falou que a convocação antecipada em vários meios de comunicação

pode chamar a atenção do servidor para a necessidade de se fazer presente. Então, Cícero
falou, o melhor a se fazer é solicitar a liberação dos coordenadores Gilberto e Ricardo ao

TRT20, nos dias e horários necessário, que seriam, seguindo as definições: 17 de setembro

de 2018, no Edifício-sede do IRE/SE, CENAF, s/n - Capucho, Aracaju - SE, 49081-000, de 08

às 13h, na Justiça Federal de Sergipe, na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Capucho,
Aracaju - SE, 49081-083 das 14h30 min às 17h, dia 18/09/2018 nas varas de Lagarto de 08h

às lOh, Estância de llh às 13h; dia 19/09/2018, Itabaiana de 08h às lOh, N. Sra. da Glória
de llh às 13h; dia 20/09/2018; Maruim, de 08h às lOh; Propriá, de llh às 13h; encerraria

no dia 21/09/2018 no TRT20, das 08 às 13h, quando os dois coordenadores - Gilberto e
Ricardo fariam visitas em todos os setores para entrega dos informativos e convidar todos

para participarem da assembléia às 14h na Sala de Múltiplos Eventos. Todos concordaram

com essa iniciativa e Oona Karina sugeriu que além de fazer a entrega do jornal, que se
informasse os servidores das buscas do sindicato para uma melhor prestação de serviço,

principalmente das ações impetradas pelo sindicato em prol do servidor. Gilberto

perguntou se podia encerrar o item e passar para o seguinte e todos concordaram. Ele

então informou que David Freire Bomfim, do quadro de Supiência do Conselho Fiscal, pediu
para se afastar porque não estava podendo contribuir como necessário com o Sindicato.
Nesse momento, Nicodemos pediu a palavra e colocou seu nome à disposição para ser

avaliado em assembléia. A diretoria concordou e parabenizou a iniciativa de Nicodemos,

aprovando que se levasse essa proposta para assembléia com os servidores, dia vinte e um,

assim como se estaria levando a informação da mudança de endereço do Sindicato, que

antes tinha Sede virtual na Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - Grageru CEP. 49.027-
000- Aracaju/SE e agora está ocupando espaço físico na Avenida Augusto Franco, 2980 -
Galeria Shopping Casa Design- Salas 07 F,G - Ponto Novo - CEP. 49047-420- Aracaju/SE. Os
presentes entenderam e aceitaram que se levasse para assembléia a proposta da
substituição de David por Nicodemos e, consideraram importante o estabelecimento do

Sindicato na Galeria. Conforme Telma, na reunião anterior já se tinha discutido sobre as
mudanças nas instalações e as adaptações necessárias das salas-sede do Sindicato, que

foram aprovadas, de modo que seria interessante concluir o item. Gilberto indagou: Todo
mundo concorda com Telma? O grupo acenou afirmativamente e Ricardo retomou o terna

sobre o informativo, alegando que já que se vai fazer, tem que se publicar o edital o mais
breve possível e Gilberto disse que seria providenciado no máximo até sexta-feira.\
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Perguntou quem concordava com o que havia sido proposto e todos se manifestaram
favoravelmente, questionou se tinham mais alguma dúvida? Tudo claro. - Falou Anita. E os

demais ratificaram. Gilberto agradeceu a todos pela participação mais uma vez. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente 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 presença anexa.

Aracaju, 28 de agosto de 2018

^aria dos Prazeres Bomfim dos Santos
Secretária Política^

CPF. 378.97B.295-52 -

/.

Gilberto Oliveira Mèlò

Coordenador Geral

CPF. 264.826.735-20
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINDJUF.SE NO DIA 28 DE AGOSTO
DE 2018, ÀS 14H, NA SEDE DO SINDJUF.SE, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2980
- GALERIA SHOPPING CASA DESIGN - SALA 07 F,G- BAIRRO PONTO NOVO- ARACAJU/SE,

PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

•  DECISÕES DA ÚLTIMA REUNIÃO;
•  SUBSTITUIÇÃO DO SUPLENTE DAVID FREIRE BOMFIM,
• MUDANÇA DE ENDEREÇO DO Sl^ DICATO.

NOME

ÓRGÃO

DE

ORIGEM ASSINATURA

01 Aurélio André Carneiro da Cunha Filho TRE/SE

02 Gilberto Oliveira Melo TRT20

03 Josedil Carlos Neri Neto TRF5

04 Cícero Severino da Silva TR^^

05 Anita Rocha Paixão Sotero TRE/SE

06 Ricardo do Prado Souza TRT20

07 Norma Sueli Martins de Santana TRT20

08 Carlos Leônidas Nunes de Carvalho TRE/SE

09 Remo Andrade Silva TRT20

10 Sócrates Correia Uma TRT20

11 David Freire Bomfim TRT20

12 Oona Karina Mendes da Silva TRE/SE

13 Telma Machado Pereira Oliveira TRE/SE

14 ■  /• \

15 José Nicodemos Sá Cardosos Júnior TRT20 (

16 íl í


