
ATA DA ASSEMBLEIA DO SINDJUD-PE REALIZADA EM 17/01/2020

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), as
14h00min, em segunda convocação, no hall do Fórum Rodolfo Aureliano,
realizou-se a Assembleia dos servidores do Poder Judiciário do Estado
de  Pernambuco,  conforme  edital  publicado  no  Jornal  Folha  de
Pernambuco em edição do dia 11/01/2020, para discussão e votação da
seguinte  pauta:  1 –  Informes  e  Repasses;  2  –  Campanha  salarial
2019/2020; 3 – Deliberar sobre atos e paralisações.

A mesa foi formada pela direção da gestão atual do SINDJUD (Fortalecer
e Avançar), composta pelo presidente ALCIDES CAMPELO; pela vice-
presidente  MARIANA  FIGUEIROA;  pelo  Secretário  Geral  GIUSEPPE
MASCENA; pela Tesoureira Geral ANA ATAÍDE; pelo primeiro tesoureiro
THIAGO RATIS; e pelo primeiro secretário MARCUS PEREIRA, sendo
coordenada pelo presidente e pelo secretário geral.

Abertos  os  trabalhos  pelo  secretário  geral  GIUSEPPE MASCENA,  foi
passada  a  palavra  para  o  presidente  ALCIDES  CAMPELO,  o  qual
apresentou  repasses  sobre  a  modernização  do  estatuto  da  entidade
(gestão colegiada, congresso), o encontro de aposentados (que deve se
realizar no dia 31 de janeiro). 

Devolvida a palavra ao secretário geral, este apresentou repasses sobre
as cidades que foram visitadas durante a mobilização para a assembleia
e o bloco de carnaval do SINDJUD.

Em  continuação,  informou  o  presidente  sobre  o  conselho  de
representantes da FENAJUD que será realizado em Recife nos dias 13 e
14 de fevereiro e a contratação de um historiador para catalogar atos
históricos da entidade.

Em  seguida,  o  presidente  informou  os  servidores  sobre  os  itens  da
negociação salarial 2019, os quais não houveram avanços nas reuniõs
de  negociação,  porém  não  foram  formalizados,  a  exemplo  da
participação  na  comissão  de  saúde  do  tribunal  e  do  pagamento  da
função de assessor nas férias do titular.  

Após, o presidente apresentou a proposta da diretoria da gestão sobre os
próximos atos a serem realizados (protocolo de ofício para o TJPE no dia
20/1, prazo de 3 dias para o TJPE responder e carro de som circulando
nesse período cobrando a abertura de diálogo do TJPE e fechamento da
negociação de 2019, nova assembleia dia 29/1, com paralisações nos
dias 29  e 31 de  janeiro  caso não ocorra  proposta  de fechamento  da
negociação de 2019). Informou ainda sobre a resolução do CNJ sobre a



instituição  do  auxílio  saúde  aos  servidores,  indicando  que  foram
apresentadas emendas por meio do Desembargador Bartolomeu Bueno.

Foi então dada a palavra à vice-presidente MARIANA FIGUEIROA que
fez fala repassando a proposta da gestão.

Foi então aberta a fala para os servidores, tendo então sido solicitada a
palavra pelos servidores DAVI,  FRANCISCO, HALLEY e MARCOS. O
primeiro  fez  considerações  sobre  a  história  de  lutas  do  sindjud  e  da
necessidade de apoio pela categoria, principalmente sobre a reforma da
previdência  que  se  avizinha.  Sugeriu  a  realização  de  peças  de
propaganda  no  carnaval  sobre  as  injustiças  cometidas  pelo  TJPE.  O
segundo, lembrou do primeiro presidente do Sindjud-PE e pediu que não
fosse esquecido, além de destacar a necessidade de luta pelo IPCA. Fez
ainda sugestão de que o carro de som fosse utilizado do dia 20 ao dia
24. O terceiro, fez indagações sobre a possibilidade de venda das férias
pelos servidores e o local da assembleia do dia 29/1 (proposta), tendo
sido  feitos  esclarecimentos  pela  vice-presidente  Mariana.  O  quarto,
sugeriu a proposta de fazer duas paralisações em vez de uma, como
apresentado pela diretoria.

Passou-se então às deliberações da assembleia.  Posta em votação a
sugestão  do SINDJUD,  com a inclusão das  propostas  dos  servidores
DAVI, MARCOS e FRANCISCO, houve aprovação por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata, que vai assinada pela mesa diretora da assembleia. 

Recife-PE, 17/01/2020.
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