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

Aos doze dias do mês de abril 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 - Sala 07G- Bairro Ponto Novo- Aracaju/SE,
estiveram reunidos às ISh (quinze horas) em primeira convocação e às IShlS (quinze horas e
quinze minutos), em segunda convocação, para deliberarem sobre os itens a seguir:

• PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DOTRE E DA JUSTIÇA FEDERAL;
• A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM O AFASTAMENTO DE HILDON;
• MEDIDAS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DA JF;
• MEDIDAS PARA SE REQUERER COMPENSAÇÃO PARA OS SERVIDOREES QUE DÃO PLANTÕES DE
TRABALHO NA JF, JT E TRE.
• AMPLIAÇÃO DA SALA DO SINDJUF.SE E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
•RATIFICAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇAÕ DO RECURSO PARA COMBUSTÍVEL COM FINALIDADE

DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SINDICATO. Os trabalhos foram iniciados e o
Coordenador Geral, Senhor Gilberto Oliveira Melo passou a palavra a mim. Prazeres Bomfim, (secretária
política) para apresentar a pauta aos presentes. Apresentada a pauta fica registrado que apenas Anita,
Norma e Carlos Leônidas se manifestaram informando não poderem participar. Os demais não se
manifestaram. Dando continuidade, passamos a discutir o primeiro tópico: O plano de Saúde para os
servidores do TRE e da Justiça Federal. O Senhor Gilberto informou sobre o andamento das negociações
da Saúde Bradesco e da Unimed. Com relação à Bradesco, o Senhor Gilberto informou que a Senhora
Uihana afirmou que em poucos dias apresentaria uma proposta, pois enviou uma solicitação de proposta
para Sao Paulo e estava aguardando uma posição da equipe de lá. Já com relação a Unimed, o Senhor
Gilberto pediu-me que prestasse algumas informações, já que eu estava acompanhado esse processo.
Expus que, em contato com a analista de relacionamento da Unimed, Fernanda Karla, tive a informação
de que a mesma também estava aguardando retorno da solicitação que fizera a Unimed e me mandou
aguardar até hoje, quinta-feira, 12, mas ainda não deu retorno. Assim sendo, a alternativa é aguardarmos
mais um pouco. Seguindo a pauta, senhor Gilberto falou da contratação de novo escritório de advocacia,
uma vez que o Senhor Hildon foi afastado conforme decisão da Diretoria do Sindicato. Segundo Ricardo
e Gilberto, há uma necessidade de maior disponibilidade de tempo do setor Jurídico para atendimento ao
Sindicato, pois as demandas têm aumentado e Gilberto informou que a rescisão do contrato aconteceu
amigavelmente, sem ônus para o sindicato, inclusive com a disponibilidade para qualquer dúvida. Essa
informação sobre a rescisão, a diretoria tomou conhecimento logo após a reunião que aconteceu com
Gilberto e Hildon para informá-lo da decisão da diretoria em não mais continuar com ele no setor Jurídico.
O Senhor Gilberto aproveitou o momento para informar aos presentes que o senhor Hildon, enquanto
esteve defendendo o sindicato foi um excelente profissional e ajudou bastante no crescimento da
entidade. Por esta razão deixa registrado a importância dos trabalhos realizados pelo Senhor Hildon.
Lernbrou ainda que ficou acertado que a assistência Jurídica com Hildon acontecerá até o final do mês de
abril de 2018. Informação que a Diretoria teve acesso na mesma época. Acrescentou aindáf^e o
Sindicato assinou na tarde de hoje, novo contrato de prestação de serviços jurídicos com o eséritório\
advocacia SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS, como Já foraUrovaJ
também pela diretoria. Em seqüência, falou-se sobre a ação dos Servidores da Justiça FedêraS^sobre
auxílio-transporte e s^undo Gilberto, vai solicitar um relatório a Hildon e vai solicitar que^esm^er
a substabelecer a ação passando para os novos contratados, mas antes irá consulta/alguns sei^
interessados no processo. Prosseguindo, falou-se sobre os plantões Judiciário (^e ocorrç^íòs t>
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poderes. Gilberto e Ricardo resolveram verificar como os mesmos acontecem e como os servidores são

compensados quando são escalonados. Encarregaram-se de se munirem dos documentos para levar ao
advogado a fim de que o mesmo analise a situação e veja qual a medida possível para rever a situação
dos servidores que ficam à disposição, pois a informação que temos é que, quando são escalonados e o
plantão não acontece, os servidores ficam com o prejuízo. Continuando, discutiu-se o próximo item e
Gilberto justificou a necessidade de mudança na sala, dá-se porque a demanda dos serviços do sindicato
tem aumentado e há necessidade de contratação de um design gráfico para melhorar a publicidade do
Sindicato e ampliar o número de associados, contudo, não se tem espaço para colocar mais uma mesa.
Ele falou ainda da necessidade de uma mesa maior para reuniões com a diretoria e associados. Segundo
ele, já fez uma consulta em uma loja de modulados para l^zer uma ilha com espaço para três funcionários,
assim como uma mesa maior para reunião. Explicou da importância de apresentar ao associado um
espaço para atender as demandas e que apresente o compromisso e a vontade de desenvolver um
trabalho voltado às necessidades do servidor de modo que ele saiba da seriedade da equipe, que conduz
as ações do sindicato. Diante da necessidade apresentada, a sugestão foi acatada. Cícero perguntou se a
contadoria solicitou reajuste e Gilberto disse que, uma vez que o trabalho de contadoria ao ser contratado
não tinha grande demanda e o contador cobrou apenas meio salário pela prestação de serviços, levando
em conta a consideração que tinha pela amizade. Com o aumento de serviço, observou ser necessário
pagar o valor que ele costuma cobrar das pequenas empresas, que é um salário mínimo, por isso entrou
em contato, e informou que a partir de junho, o Sindicato pagará esse valor. Por fim, falou do último item
da pauta referente à despesa com combustível colocado uma vez por mês no carro dele, para que durante
todo o mês, possa se deslocar na resolução de questões que envolvam o sindicato. Ricardo e Cícero foram
uníssonos em acatar como justa a iniciativa e falaram que esse assunto não seria necessário voltar à pauta,
uma vez que a diretoria já havia discutido e aprovado isso em outro momento. 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.

Maria dos Prazeres Bomfim dos Santos

Política

Gilberto Oliveira Mel^^,
Coordenador Geral

CPF: 264.826.735-20

RG: 612.154 SSP/SE
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USTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINDJUF.SE NO DIA 12 DE ABRIL
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 DEUBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

• PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DO TRE E DA JUSTIÇA FEDERAL;
• ESTUDAR, NO FUTURO, A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA COM O AFASTAMENTO DE HILDON;
• MEDIDAS PARA REVER O AUXÍLIO-TRANSPORTE DA JF;
• MEDIDAS PARA SE ESTABELECER OS PLANTÕES DE TRABALHO DA JF EM PROPRIÁ.
•AMPLIAÇÃO DA SALA DO SINDJUF.SE E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
• RATIFICAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇAÕ DO RECURSO PARA COMBUSTÍVEL COM
FINALIDADE DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SINDICATO.
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