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Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e oito, no auditório do
Sindicato dos Bancários do situado à Av. Gonçalo Prado, 794 - Centro, nesta capital,
" às dezesseis horas, 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 de acordo com o seguinte Edital:
, "EDITAL N° 004/2008 de 06 de março de 2008. O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ,
'. ANTÓNIO PEDRO MACHADO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais
instituídas no Estatuto desta entidade sindical, abriu a assembléia citando o estado em
que recebeu o sindicato. Citou irregularidades passando a palavra para o secretário de
Finanças Paulo, que relacionou os principais problemas evidenciados como arcondicionados e ventiladores sem funcionar; que recebeu o sindicato com R$
12.000,00 em caixa e vários cheques na praça; irregularidades quanto aos salários dos
I ,.
funcionários, a exemplo de reajuste de 100%; irregularidades quanto a documentações;
arquivos de computador apagados; e que o documento do veículo e de alguns imóveis
não foram apresentados. Foi citado também um outro imóvel pertencente ao Sindiserj,
localizado na rua de Araua, encontra-se totalmente abandonado e com problemas de
cupins e vários objetos amontoados, inclusive documentos administrativos do Sindiserj.
Foram tomadas providências como limpeza e organização do local, até mesmo por
conta da preocupação dos vizinhos com o determinado imóvel; foi dito que o Sindiserj
entrar judicialmente com uma cautelar para forçar a anterior administração a entregar a
documentação sobre móveis e bens que não foram relacionados no inventário. O
companheiro Anselmo relacionou alguns bens, como maca hospitalar; ventiladores;
máquina de escrever, armários de aço e em vidro, balança, fichários, mesa para
máquina de escrever, rádio AMIFM entre outros objetos não declarados no inventário.
O presidente citou também a questão de alguns acúmulos de convênios; a nova
diretoria vai organizar a questão de como aumentar os convênios trazendo benefícios
,..
para a categoria. Citou também que o Sindiserj mantinha quatro pessoas à disposição
do Sindicato há 18 anos e que agora foi dito pela presidência que vai Iiberarar apenas
três sindicalistas fato com o qual não concordamos. O sindicato vai entrar com
processo administrativo para rever esta questão. Após o que o presidente apresentou o
relatório quanto às decisões apresentadas até o momento na comissão de elaboração
do anteprojeto do plano de cargos e salários. Posto isso, foram encaminhadas as
discussões para o Plano de Cargos e Salários. Anselmo falou que o projeto já está
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pronto há algum tempo e que já é de conhecimento de alguns companheiros. Disse
que o T J/SE passou alguns impactos na folha, que não poderia pagar os 50%; o
presidente Antônio Pedro disse que conseguiu que o auxílio-alimentação seja pago
durante o gozo de férias do servidor, o que não acontecia antes. Garantiu função de
confiança para executores de mandado em detrimento da GAE. Passaram-se então
aos números. Anselmo lembrou que são apenas dois meses de comissão, discorrendo
sobre mudanças relacionadas às funções e quanto aos Interníveis e fazendo a
apresentação no painel; a proposta apresentada pelo T J/SE foi rejeitada pela categoria.
Foi citada uma nova tabela, mas que não foi apresentada porque será apreciada pela
ora Juçara. A segunda proposta será discutida na terça-feira, dia 25. O companheiro
Anselmo apresentou a proposta para o Plano de Cargos e Salários elaborado pelo
SINDISERJ sob a coordenação de Anselmo. No estudo foram apresentadas as
dotações orçamentárias do Estado de Sergipe e a fixação das despesas com pessoal e
o impacto na folha do Poder Judiciário com o projeto do Plano de Cargos e Salários
elaborada pelo T J/SE. O estudo do companheiro Anselmo foi aprovado pela categoria,
até mesmo porque possui respaldo científico. O estudo foi apresentado e bastante
aplaudido pela categoria. Sem mais, fo~m abertas as discussões. Ao final dos
debates, o servidor Cristiano protocolou uma proposta de PCS para ser encaminhada
para comissão. A assembléia deliberou por uma plenária no dia 31 de março de 2008 e
agendada mais uma assembléia para o dia 7 de abril de 2008.
Ninguém
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Nada mais have~do ~ tratar, eu ~ secretári?-g~rÇlI J sé .,Anselmo Cardoso
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Secretário de Assuntos Parlamentares
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