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Aos trinta e um 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 e dez minutos, iniciou-se a Plenária, conforme determinação em
assembléia Geral Extraordinária realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e
oito. 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 desculpandó:.$epelo atraso, informando que estava junto a
comissão na elaboração do PCS, como também estava aguardando o Presidente do
TJ/SE para entregara a proposta final do ~PCS.Após as explicações do Presidente do
Sindiserj, foi passada a palavra ao Secretário Geral Anselmo que apresentou um
resumo comparativo entre a proposta do Sindise~ e a proposta apresentada pelo
Presidente Antônio Pedro na ultima Assembléia Geral Extraordinária do dia 24/03/2008,
logo em seguida foi dada a palavra ao Presidente do Sindiserj que começou a explanar
a proposta elaborada pela comissão com a exposição da tabela e sendo dito que na
tabela apresentada somente estava sendo aplicado 6% da Lei dos interniveis e que a
GAJ de 10% e 6% apresentada na tabela seria extensiva aos executores de mandados
e aos chefes de Secretaria. Na explanação da tabela, foi informado os níveis Básico,
Médio e Superior letra por letra e o valor proposto para cada NIVEULETRA. Após
explicar a tabela o Presidente do Sindiserj disse que temos uma decisão a tomar sobre
as propostas apresentadas, sugerindo que poderíamos ter esse projeto levado ao
pleno em maio e ser efetuado o pagamento em agosto do corrente ano e que
poderíamos receber esses valores e brigar pelo nosso projeto em janeiro de 2009 à
época do dissídio. Após foi aberto os debates para discutir a proposta do TJ/SE, tendo
como debatedores: Plínio, Cristiano, Miguel Maciel, Aline, Ricardo, Tarciso, Julio,
Junior e Cristiano de Itabaiana. Nos debates foram pedido por todos a divulgação e
mobilização da assembléia do dia 07/04/2008, além de ser observado que o Sindiserj
apresentou a proposta para o PCS, com a aprovação das tabelas salariais pela maioria
na última assembléia realizada no dia 23/0/2008, não sendo aceita a proposta do
TJ/SE no que diz respeito as tabelas salariais, devendo o Sindiserj sustentar a proposta
do Sindiserj, sendo observado pelos presentes que a Administração Pública é regida
pelos Princípios da continuidade e impessoalidade. Após o Presidente do Sindiserj
respondeu as indagações, dizendo que foi eleito para defender os interesses da
categoria e que não se falou em greve porque não havia proposta do Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe, não tendo medo de greve e que o Sindiserj irá mobilizar
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todos os servidores para a Assembléia do dia 07/04/2008. Em seguida foi dada a
palavra ao Vice Presidente Hélcio que defendeu o equilíbrio da Diretoria e que se
preciso foi à categoria irá as ultimas conseqüências, não descartando a possibilidade
de greve, mesmo porque a greve é um direito Constitucional e assegurado ao
trabalhador que sentem os seus direitos violados. O representante do movimento
Sindicato é pra lutar encaminhou a mesa propostas de mobilização, sendo aceita pela
mesa as propostas. Em seguida o Secretário de Finanças Paulo fez um breve relato
sobre a situação discutida na plenária e disse que precisamos informar a categoria
sobre o nosso projeto. Com a palavra o Secretário Geral Anselmo chamando a atenção
para que todos participem das assembléias, principalmente uma parte dos servidores
da capital Sergipana, que de forma cômoda não estão participando das decisões
tomadas em assembléias.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente Antônio Pedro finalizou a Plenária,
sendo convocados os presentes para a assembléia extraordinária para o dia
07/04/2008. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral José Anselmo Cardoso
lavrei a presente ATA qual vai assinada pelos membros da Diretoria, por mim e demais
filiados presentes.
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