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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 27 de junho
de 2008.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e oito, no auditório do Sindicato dos
Bancários do situado a Av. Gonçalo Prado, 794 - 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 da assembléia extraordinária do dia
09 de junho de 2008, com ampla divulgação tendo como finalidade deliberar sobre os
seguintes assuntos: 1 - Leitura da ata anterior; 2 - Relatório sobre a mobilização 3 
Processos Judiciais; 4 - PCS; O que ocórrer. O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ, Sr.
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 09 de junho de 2008. Feita a leitura pelo Secretário Geral, conforme determinação,
a mesma foi aprovada pelos presentes. Com a palavra o Presidente do SINDISERJ,
dizendo que as deliberações foram realizadas conforme conhecimento de todos, disse
ainda que em relação a ação de direito de greve, a Ministra do STF manteve a liminar
contra os Servidores do TJ/SE, diante desta decisão, o Sindicato entrou com um
agravo no próprio STF, como também a Procuradoria do Estado entrou em um
embargo á decisão do STF. Em relação a URV, no dia 25/06/2008 o processo da URV
foi colocado em pauta no Pleno do TJ/SE, com votos favoráveis pela Relatora Ora.
Rosalgina e o Desembargador José Alves foram favoráveis aos Servidores do TJ/SE,

em seguida após diversas discussões foi pedido vistas o processo da URV pelo
Desembargador Luiz Mendonça. Em seguida o Presidente do SINDISERJ informou
sobre a colocação do PCS elaborado pela Presidência do TJ/SE e que diante da
retirada de pauta por parte do Desembargador Roberto Porto, os Dirigentes do
SINDISERJ com a retirada de pauta do Pleno agendaram visitas aos
Desembargadores no intuito de discutir amplamente o PCS com todos os Servidores.
Em seguida pelo Presidente do SINDISERJ foi feitas a Leitura do PCS do TJ/SE com
as solicitações de mudanças pontuadas no Plano. Em seguida foi passada a palavra a
Orlando que solicita do Sindicato discutir a sua proposta coma a Sociedade. Com a
palavra Junior que comentou que o Plano deverá ser par todos de maneira justa. Com
a palavra o filiado do Sindiserj que em análise constatou situações injustas no PCS do
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agendadas com os Desembargadores, na possibilidade de não existir nenhum avanço
qual a atitude do SINDISERJ. O Presidente do SINDISERJ disse que
independentemente de qualquer resultado com os Desembargadores a mobilização
deverá ser continuada no sentido de ser aprovado um plano justo. Com a palavra
Cristiano que colocou propostas :1 - Debater o Plano nos Fóruns pela manhã; 2 
Enviar a todos os Servidores o Plano do TJ/SE com comentários; 3 - Acesso a folha de
pagamento; 4 - Diálogo direto com os Desembargadores; 5 - Designar uma nova
assembléia para o dia 09/07/2008. Com a palavra Theobaldo que sugeriu deixar a
assembléia para ser marcada a qualquer momento, e que seja seguida à mobilização.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente Hélcio Eduardo Amparo
Albuquerque finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário
geral José Anselmo Cardoso lavrei a presente ATA qual vai assinada por mim e
demais filiados presentes.
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