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Filiado à FENAJUD

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SERGIPE

CNPJ.: 32.742.678/0001-36/ CÓD. SINDICAL: 013.000.975.32-1

Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 15 de junho
de 2009.

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e nove, no auditório do Sindicato dos
Bancários, Centro, nesta capital, às 15:00 horas, foi feita a primeira chamada, não
tendo quorum 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 - Reforma do Estatuto; 2 - Reratificação da
desconstituição da ASSERJ para a criação do S!ND!SERJ; 3 - O que ocorrer. O
presidente do SINDISERJ Héicio Eduargo Amparo Â!buquerque declarou aberta a
assembléia em segunda convocação, detenninando que fosse feita a leitura da ata da
assembléia do dia 1i de maio de 2009. Feita a leitura pelo Secretário Geral, conforme
determinação, a mesma foi aprovada pelos presentes. Corn a pal;:':;vf3 o Presidente do
SINDISERJ, propondo a inversão da pauta pare apmciar primeiramente o item 2, qu:::.

trata da reratificação da desconstituição da ASSERJ para criação do SINDISERJ,
explicando que a finalidade dessa proposta é fazer constar a mudança supracitada,
pois esta não tinha sido feita pela Diretoria à época da criação do SINDISERJ, após as
devidas explicações, foi colocado em votação a moção de reratificação da
desconstituição da ASSERJ para ser transformado em SINDISERJ, sendo aprovado
por todos presentes nesta assembléia, com o seguinte texto: ASSERJ (ASSOCIAÇAo
DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO), fundada em 13 de setembro de 1976, ficando
desconstitulda e passanrlo a su~ ri3Z';;C :::;~da; ,3 ser SU'F\ ~=;:;,_: (:=-.lrJ[+::P.':: DO·3
SERVIDORES DO POr}ER. ~!l~DtCL~R~QDe- EST/l~DCj DE -S~R:3if--'E), f~~r:diHJ;:ern '}7
.le março d:::: :98f' E1Y1 :.;8Uuida, G pre3idente iniciou os trabalhos sobre a reforma do
estt1tuto. A pnmeira medida fOI a le!tu:-a coletiva com os presentes do atual estatuto,
apo's fora aprovada a !"".tl ;,~ nel~ !:!.... "",YV'I--i':,.:,,, r,c,,,-' .., .,.,,;1 ....:::,.:::: " ,;:,;;:>, ':,-{,-v ::".. ;",-~i~- .••O·.-;"",# ••• !!......~a JJ ·Id ~0"-,,c~:~:,,-q,--h.....;. ~-_~.~ ..:;.lP-{..~I<.""~'-~ .....f ••.•._vr\i~~~i ~ih.;:t3-:..-.J

Rocha propondo nlle ,fo.::;"'~·"'~ca"inl-,'-'';:;;u~;4 :;>;"';:':; .••••• rt;!h~ "'Oj""":";',;'L-,0 ""~'j""'i ",,,,-t-:,, ,I!', '""~1 - ""Iv 1 ...."v_ ~l. ~ ~u.;l..il --. ":."i.~. ! •••.•, \"rCi, .••':' ~~ V ~ i •••••••.•~u~ ~J oti ...",Ç .••_...•._J~:::,el._ ..•"! , v •••••

proposta de reforma discutida na comissão, como também explanou sobre os trabalhos
já realizados sobre a reforma do estatuto, além de questionar sobre os procedimentos
do Presidente do TJ/SE, que encaminhou à Assembléia Legislativa um Projeto de Lei
complementar, criando mais csrgo3 d~ eCôi";::5:::::::', 3pes:j( ::\.: ~!e~s; ~.• <:';i.i~-.~.:g,;íi:'l C..

recursos para s~rem apHcadcs r~a \./f!~c~r~zsç?~C'-~:...,..~s~r-j:r~c-~~_-;~r.:~;c~tê:-;d(ja:;-1da a
reiteração do ofício ao Presidente do TJ/SE, acerca da pauta de reivindicações dos
servl'dores men"'iona"'.-Ir'\ f'\""'" ,.,~ ",,,,,"ni;d~,'-<:: ""<o~:::'t' -1h,",i~~'-"'" ~ ppt"'..,~i?r-,"," C(\',,, o, ••• i v••••• _~ "'1~- '."..•.... ;";:""'~li~_~.'·_~ __ .•..••..•J 7.-o __ -Cõ_,,-"':: .•...•. ,;_~_,L.~.~ 't:' .•••'O".J.

Tribunal! sendo os enc3mir~hamêntDs apr:'ó~~2~105~:o;-tOd03 t~om a pa~;3\,~;.~1~Ja~!tt)n:
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sugerindo o início da luta por melhorias salariais. Com a palavra o Secretário de
finanças, disse que em face da publicação do resultado financeiro do quadrimestre e
conforme estudos realizados pelo DIEESE, o TJ/SE têm condições garantir uma boa
melhoria salarial aos servidores do TJ/SE; o filiado Cristiano Cabral ainda sugeriu
também que a AMASE apresente um manifesto favorável aos servidores do TJ/SE,
conforme manifesto favorável aos Defensores Público. Após as discussões e os
debates nesta assembléia, fora designado uma nova assembléia para continuação dos
trabalhos para o dia 20107/2008 às 15:00 hs, a ser realizada na sede do SINDICATO
DOS BANCÁRIOS, centro, nesta capital.

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. -. . ~

HÉLCIO EOUA .. p~. LBU7QER UE

,Pr ~~ent/ .. \ /'!~ <'-J/ ~ G
JO~!Art~~~/CAROOSO I/:4- ecretar (3eral.
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_ Rua Maruim, 510 - Centro - FonelFax: (79) 3211-7857/3211-3818 - Cep: 49010 -160
Aracaju - Se

Home Page: www.sindiserj.com.br


