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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 07 de abril de
2008.

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, no auditório do Sindicato dos
Bancários do situado a Av. Gonçalo Prado Rolembergue, nO794 - Centro, nesta
capital, às quinze horas e quarenta minutos, foi realizada a Assembléia Geral
Extraordinária do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado de Sergipe
SINDISERJ, nos termos dos artigos 18 usque 21 do Estatuto do SINDISERJ,
atendendo o edital de convocação da assembléia extraordinária realizada no dia 24 de
março de 2008, com a finalidade de deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Leitura e
aprovação da Ata do dia 24/03/2008; b) votação do plano de Cargos e Salários (PCS)
apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe;c) o que mais ocorrer. O
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO
ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ, ANTÓNIO PEDRa MACHADO DOS SANTOS,
no uso de suas atribuições legais instituídas no Estatuto desta entidade sindical, abriu a
assembléia. Após feita a leitura da ata anterior, tendo sido ratificado apenas que a
proposta apresentada pelo companheiro Cristiano foi também para ser discutida pelo
Sindicato e não somente por ser encaminhada a comissão. Após o Presidente Antônio
Pedro explicou a proposta do PCS apresentada pela comissão do Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe. Em seguida, o Secretário Geral do SINDISERJ José Anselmo
apresentou a proposta da tabela salarial (PCS) aprovada na assembléia anterior, como
sendo a proposta do SINDISERJ. Logo em seguida foi aberta as inscrições para os
debates com 08 (oito) debatedores inscritos e com o tempo de 05 (cinco) minutos para
cada um, sendo arroladas: Cláudio Resende, Plínio, Cristiano de Itabaiana, Orlando,
Cristiano, Tarcísio, Junior e Edmar. O servidor Plínio encaminhou orçamento de
outdoor para mesa. O companheiro Orlando sugeriu que fosse debatido os planos e
feitos os impactos do TJ/SE. Com a palavra Cláudio Resende, sendo dito que o TJ/SE
está à disposição para discutir amplamente o PCS, dizendo que tinha uma proposta
inicial que propunha um salário básico para o nível médio de R$ 1.444,00, além da GAJ
de 20%. O companheiro Júnior comentou sobre as tabelas salariais que deveriam ser
apresentadas pelo TJ/SE. O servidor Edimar, fez menção a Lei de Greve, informando
que existem jogos de interesse e que o interesse da categoria é um plano que resgate
a dignidade do servidor do TJ/SE. Em seguida foi escolhida a forma de votação por
aclamação, podendo votar todos os servidores filiados presentes à assembléia. Na
votação ficaram a favor do ante projeto do PCS do TJ/SE somente 04 (quatro) filiados,
e os demais filiados presentes, maioria absoluta, um pouco mais de 200 (duzentos)
filiados a favor do ante projeto do PCS do SINDISERJ. Em seguida foi apresentada
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uma pauta de atuação, sendo aprovado: Indicativo de Greve com o encaminhamento
da proposta do SINDISERJ para todos os Desembargadores do TJ/SE no dia
09/04/2008 (quarta feira) estabelecendo um prazo de 08 (oito) dias para que a
Presidência do TJ/SE se manifeste quanto a abertura de uma mesa de negociação;
designação de assembléia Geral para o dia 28/04/2008 às 15:00 hs, no Auditório do
Sindicato dos Bancários, tendo como pauta principal discussão sobre as propostas
apresentadas na provável mesa de negociação que deverá se estender pelo prazo de
10 (dez) dias a partir da resposta do TJ/SE, bem como a possível deflagração de
movimento grevista; ficou certo de manter-se a mobilização através de panfletagens,
faixas, e outros meios de comunicação, bem como uma campanha de doação de
Sangue por parte dos servidores voluntários para o dia 10/04/2008, a ser realizada em
frente ao Palácio da Justiça com o intuito de chamar a atenção da sociedade, a qual
dependerá de combinação com a Direção do Herllose. Ninguém mais fazendo uso da

palavra, o Presidente Antõnio=edro fi['laHzõíJa assembléia. Nada mais havendo a
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PAULO ROBERTO FREITAS DANTAS
Secretário de Economia e Finanças
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