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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 24 de
outubro de 2008.
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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e oito, no auditório do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe, Rua Itabaianinha, S/N - Centro, nesta capital, às
15:00 horas, foi feita a primeira chamada, não tendo coro suficiente, foi feita a segunda
chamada às 15:30 hs, sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinária dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe - SINDISERJ, nos termos dos
artigos 18 usque 21 do Estatuto do SINDISERJ, atendendo a convocação conforme
edital, com ampla divulgação tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes
assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2:- Indicação dos Delegados para o congresso em
Brasíiia promovido pela FENAjUD nog,~odias13,14,15 e 16; 3- Discussão do PCS; 4
Eleição dos membros da comissão para elaboração da reforma do Estatuto do
SINDISERJ; 5 - O que ocorrer. O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ, HÉLCIO
EDUARDO AMPARO ALBUQUERQUE, no uso de suas atribuições legais instituídas
no Estatuto desta entidade sindical, declarou aberta a assembléia em segunda
convocação, determinando que fosse feita à leitura da ata da assembléia do dia 15 de
setembro de 2008. Feita a leitura pelo Secretário Geral, conforme determinação, a
mesma foi aprovada pelos presentes. Com a palavra o Presidente do SINDISERJ que
colocou a todos presente à possibilidade de 04 representantes entre Dirigentes e
Delegados para irem a Brasília no intuito de representar o SINDISERJ no Congresso
promovido pela FENAJUD. Em seguida os filiados presente aprovaram a ida dos 02
Dirigentes do SINDISERJ, Hélcio e Anselmo, além de sugerirem que os Delegados
pretendentes informassem os motivos no qual pretehdem ir ao Congresso da

ENAJüD em Brasíiia. Após os pretendentes apresentares as suas razões, iniciou-se
a contagem dos votos dos presentes com o seguinte resultado: Cristiano Cabral com
50 votos; Maria Auxiliadora com 42 votos, suplentes: Plínio Pugliese Cardozo com 34 e
Vagner do Nascimento com 22 votos. Com os resultados apurados,.ficou decidido que
irá a Brasília para o Congresso da FENAJUD os seguintes membros: José Anselmo
Cardoso, Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque, Cristiano José Rocha Cabral e Maria
.Auxiliadora, ficando como suplentes: Plínio Pugliese Cardozo como 10 suplente e
Vagner do Nascimento como 2° suplente. Em seguida o Presidente passou a informar
sobre as negociações com a Presidência do TJ/SE, passando a palavra ao Secretário
de Finanças que fez um relato sobre a reunião com Cláudio Rezende, membro
indicado pela Presidência do TJ/SE para negociar os pontos apresentados pela
comissão de negociação e pela Diretoria do SiNDiSERj, sendo os pontos discutidos e
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entregues a CLÁUDIO REZENDE. Efn seguida Pediu a palavra o representante da
comissão de negociação, Cristiano, informando sobre a necessidade de se aplicar a
GAJ e a GAE a todos os servidores do TJ/SE, além de reforçar as explicações dadas
pelo Secretário de finanças, Em seguida o Secretário de Finanças, dando continuidade
às explicações, disse que durante a negociação, os envolvidos sugeriram que o
reajuste anual, passasse a vigorar após a implantação do PCS. Em seguida foi
passada a palavra ao membro da comissão Adeilson, dizendo que após a
apresentação dos pontos, a resposta poderá ser dada pela Presidência do TJ/SE
possivelmente na próxima semana, após o dia 28/10/2008. Em seguida foi passada a
palavra ao Presidente que fez as inscrições dos seguintes presentes: Adoniran,
Jadson, Edson, Redival, Gilson, Orlando, Anselmo Secretário geral. Com a palavra o
Sr. Adoniran questionando sobre se os aposentados estão contemplados no plano,
respondido pela comissão que sim. Com a palavra Jadson que reconhece as
conquistas. Com a palavra Conceição, questionando sobre alguns artigos os critérios
aplicados para as áreas e que os ~representantes da comissão questionem a
Presidência do TJ/SE. Com a palavra Edson que questionou os artigos sugerindo uma
análise mais profunda sobre o PCS. Com a palavra José Roberto, questionando sobre
alguns cargos do TJ/SE irem em busca de distorções de maneira individual e que os
servidores atuais estão mudando aos pouco esta história do passada. Em seguida
com a palavra Redival que questionou o plano sobre o adicional de Nível Superior,
defendendo a mudança do art' 23 da proposta, aJem das distorções nos salários,
propondo que a GAE E A GAJ não seja pago ao Nível Superior e sim somente aos
Técnicos e Auxiliares. Com a palavra Gilson questionando sobre a luta dos Técnicos e
que todos devem se unir para corrigir as distorções históricas. Com a palavra Orlando
que fez um comentário sobre o art. 4° } defendendo que esses cargos não possam ser
preenchidos por servidores requisitados e que seja preenchido pelos próprios
servidores efetivos. Com a palavra Urbana dizendo que n~o devemos pensar o quanto
irá ganhar, mas sim pensar em todos. Com a palavra Jairton informando que além da
discussão do PCS devemos discutir a refurma do estatuto do SINDISERJ. Com a
palavra o secretário geral que questionou a impaciência dos servidores em relação ao
PCS e as negociações, informando ainda que devemos ser corporativistas no sentido
de ganhar corpo para obtermos um Plano de Cargos e salário Justo. Com a palavra
Jovanira, que questionou sobre os avanços e que o plano deverá ser colocado para
votação. Com a palavra o Presidente do SINDISERJ, dizendo que o sindicato ira em
,busca de propostas justas. Com a palavra o Sr. Cristiano que disse que devemos
avançar, questionando o encaminhamento sobre a GAJ e GAE que seja dado somente
aos auxiliares e aos técnicos. Em seguida a proposta de Renevaldo sobre a GAJ e
GAE foi colocada pelo Presidente do SINDISERJ em votação para encaminhamento a
Presidência, sendo rejeitada a mesma e aceita que a GAJ e GAE SEJA PARA TODOS
OS Servidores do TJíSE. Após todas as discussões sobre o PCS, o Presidente do
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SINDISERJ passou a discutir sobre o Item 4 da pauta, sendo decidido a criação da
comissão para elaboração da reforma do estatuto, apresentando-se como voluntários
para compor a comissão os seguintes membros: PUNIO PUGUESE CARDOZO,
VAGNER DO NASCIMENTO, EDSON FRANCISCO DE CARVALHO, GILSON
RODRIGUES, MARCONI DOS ANJOS BOURBON, CRISTIANO JOSÉ ROCHA
CABRAL, além dos demais Diretores do SINOISERJ. Criada a comissão para
discutirem e elaborarem as propostas sobre a reforma do estatuto do SINDISERJ,
o Presidente entendeu não ter mais nada a discutir, determinou que o secretário
geral José Anseimo Cardoso lavrasse a presente ATA quai vai assinada pelõs
presentes.
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