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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 28 de abril de
2008.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, no auditório do Sindicato
dos Bancários do situado á Av. Gonçalo Prado, 794 - Centro, nesta capital, ás
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 SINDIS~RJ, atendendo o edital de convocação da
assembléia extraordinária realizada no dia '07 de abril de 2008, com a finalidade de
deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Leitura e aprovação da Ata do dia
07/04/2008. O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE - SINDISERJ, ANTÔNIO PEDRO 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 o comentário de Junior sobre a tabela que foram apreciadas pelo TJ/SE. Em
seguida com a palavra o Sr. Pedro que iniciou as informações sobre a mesa de
negociação, passando a palavra ao Secretário Geral que comentou sobre o estudo não
feito pelo TJ/SE em relação ao projeto aprovado pelos servidores do TJ/SE em
assembléia, sendo colocado em pauta na mesa de negociação que a Sra. Jussara e o
Sr. Dílson representantes do TJ/SE fizessem o estudo de impacto direcionado a
proposta do Sindiserj. Em seguida foi passada a palavra ao~Vice Presidente Helson
que informou sobre a continuidade da mobilização, enfatizando as mobilizações quanto
à Doação de sangue e a doação de alimentos, sendo estas as forma licita de
mobilização. Em seguida o Secretário Geral pediu a palavra para apresentar o
representante da CTB o Sr. Edival Gois convidando o mesmo à mesa. O Presidente
Pedro informou sobre a URV e sobre a aprovação do auxílio saúde. Com a palavra o
Presidente da CTB o Sr. Edival Góis que informou sobre o evento dos trabalhadores a
ser realizado no dia 30/04/2008. Com a palavra ao Presidente Antônio Pedro que
comentou sobre a proposta do convênio com o OlEESE, colocando-a em votação e
sendo aprovada pela maioria dos presentes, dando continuidade o presidente da mesa
apresentou a categoria as propostas de mobilização tas como: paralisação de
advertência por 02 horas na terça feira 03/05/2008 e na quinta feira 08/05/2008;
confecções de botons para serem usados nos dias acima mencionados com a seguinte
inscrição "respeito e dignidade de PCS, interníveis e URV já"; manifestação pública de
apoio as demais categorias em greve; nota em jornal ou visitas com registro
jornalístico. Em seguida o Secretário de Finanças explicou a maneira adequada para a
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mobilização. Em seguida pediu a palavra o secretário Geral que comentou sobre os
problemas existentes no Sindiserj, encaminhando as propostas de contratações
conforme documentos juntados encaminhados, além das atribuições existentes no
estatuto do Sindiserj. Com a palavra o Sr. Cristiano, apresentando a seguinte proposta
da deflagração de greve a partir da segunda feira (início do mês de maio de 2008),
informando ainda que está sendo perseguido pelo TJ/SE. Com a palavra o Sr. Pedro
que informou que a assessoria jurídica esta ao inteiro dispor sobre o assunto colocado
por Cristiano em assembléia. Com a palavra Rederval que defendeu a proposta
apresentada pela diretoria do Sindiserj. além de informar que a categoria deverá
defender a situação apresentada por Cristiano. Com a palavra Joel que informou que
deveremos pisar no freio e dar continuidade a mesa de negociação. Com a palavra
Orlando que defendeu o PCS do Sindiserj, verificar de onde os outros estados estão
tirando os recursos para pagamento de salários superiores ao do TJ/SE. alem de
sugerir a discussão dos salários dos auxiliares, Técnicos, analistas, achando que o
momento não é de se declarar greve. Com a palavra Belarmino, sendo dito que
trabalha no Palácio da Justiça , enfatizan<t.o a realidade cartorial e nas comarcas do
anterior, informando que a receptividade é 'diferente no Palácio da Justiça, com outro
salário(salários incorporados e altas gratificações) e com relação a greve o mesmo não
acredita que a mesma ira adiantar, somente irá adiantar dentro do aparato legal. Com a
palavra Cristiano de Itabaiana, sendo dito que diante de pequenas coisas não houve
uma concentração de focas, devendo toda a diretoria mobilizar a categoria. A categoria
somente irá conseguir alguma coisa quando arranhar a postura do TJ/SE. Com a
palavra o Sr. Jailton informando que as pessoas mais velhas do tribunal não estão
demonstrando interesse em mobilização e que deveremos caminhar para uma situação
racional, pelo fato da existência de uma classe dividida, devendo o caminho da greve
ser feita de maneira amadurecida e que a paralisação seja de 24 horas (01 dia) no
trabalho com a mObilização de todos. Com a palavra Plínio informando que precisamos
resolver as paralisações de 01 (um) dia e panfletar para assembléia, sugerindo ainda
que pergunte ao pessoal se deverá paralisar ou não. Dada a palavra a Sra. Lia
informando que a luta é de todos. Dada a palavra a Luciano que informou que a
direção do sindicato não sabe o que é uma greve e pergunta qual será a metodologia
da direção do sindiserj sobre a greve. Dada a palavra ao Sr. Gustavo que solicitou que
o jurídico deverá tomar providências quanto a situação do Cristiano e comentou sobre
os plantões existentes no interior, sem que se pague horas extras, propondo greves em
andamento de negociação. Com a palavra Cristiano sugerindo a paralisação na
segunda feira dia 05/05/2008 e na terça feira 06/05/2008 com deixando já marcada a
assembléia de terça feira no horário de 09:00 horas da manhã e com a paralisação o
Sindiserj deverá dar continuidade a mesa de negociação. Em seguida foram colocadas
às propostas em votação: a 13 paralisação por 02 horas na terça-feira (06/05/2008) e
quinta-feira (08/05/2008), colocada em votação foi rejeitada pela maioria; a 23
proposta, deflagrar a greve a partir para os dias 05/05/2008 e 06/05/2008 com a
assembléia designada para a terça-feira (06/0512008) às 9:00 horas da manhã,
colocada em votação foi aprovada pela maioria. Após a votação, foi deliberada pela
criação do comando de greve, a qual foi aprovado com a composição do mesmo de 23
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(vinte e três) servidores, quais sejam: Theobaldo - Integrados 11;Nelson - São
Cristóvão; Cristiano - Fórum UFS; Marconi - Integrados 111;Ribdson - Boquim; Márcio
- Capela; Plínio - Lagarto; Adnaldo - Nsa. Sra. Das Dores; Alexandra - marcos Freire
11;Maciel - Própria; Claudia - Laranjeiras; Jânio - Japaratuba; Vanessa - Riachuelo;
Genivaldo - Gumersindo Bessa; Luiz Gonzaga - Umbaúba; Gláucio - Maruim;
Carlisson - Aquidabã; Odirlene - Itabaianinha; Ailton, Cruz E Rogério - Estância;
Amaldo - Pacatuba; Amanda - Santa Maria Integrados IV; Cristiano - Itabaiana; IIdon
- Barra dos Coqueiros. Todos os representantes do comando de greve se reuniram em
na presente assembléia e discutiram as estratégias a serem adotadas para greve dos
dias 05/05/2008 e 06/05/2008, conforme aprovação acima citada.

Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente Antônio Pedra 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.

ANTÔNIO PEDRC MACHADO DOS SANTOS
Presidente

HÉLCIO EDUARDO AMPARO ALBUQUERQUE
Vice-Presidente

JOSÉ ANSELMO CARDOSO
Secretário Geral

PAULO ROBERTO FREITAS DAJ'JTAS
Secretário de Economia e Finanças
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