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Ata da Assembléia Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 29 de julho
de 2009.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e nove, reunidos os Servidores do
Poder Judiciário na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio da Justiça, conforme
edital nO 010/2009, os mesmos decidiram aguardar mobilizados a audiência do
Presidente da OAB-SE com o Presidente do TJ/SE. Após a reunião, o Presidente do
SINDISERJ, entrou em contato com o Presidente da OAB-SE, sendo definido e
passado para categoria que a assembléia seria realizada no Auditório da OAB/SE,
situado na Travessa Martinho Garcez, nO71, centro, CEP:49010-200, o que foi aceito.
Iniciada a assembléia , às 10:50 hs, no auditório da OAB-SE, sendo feita a primeira
chamada quorum suficiente, realizou-:se a Assembléia Geral Extraordinária dos
Servidores do Poder Judiciário do Estaco de Sergipe - SINDISERJ, nos termos dos
artigos 18 usque 21 do Estatuto do SINDISERJ, atendendo a convocação conforme
edital, com ampla divulgação tendo como pauta: 1 - Deflagração de Greve. O
presidente do SINDISERJ Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque declarou aberta à
assembléia, convidando para mesa, os membros da Diretoria do SINDISERJ, os
membros da Diretoria da OAB-SE, nas pessoas do seu Presidente Dr. Henri Clay
Santos Andrade, tesoureiro Dr. Sandro Mezzarano Fonseca e do CONSELHO
FEDERAL DA OAB/SE Dr. Carlos Augusto Monteiro Nascimento, dirigentes Sindicais,
Presidente da CUT DUDU, da CTB Edival Góis, Sindicato dos Bancários Souza, da
Federação dos Bancários Ivânia Pereira e do Sindicato dos Comerciários de Estância
José Carlos. Após a composição da mesa, o Presidente do SINDISERJ, fez os
agradecimentos a todos os membros da mesa, em seguida passou a palavra ao
Presidente da OAB/SE, Dr. Henri Clay Santos Andrade, para se pronunciar a respeito
da reunião realizada com esta presidência do TJ/SE, às 08:00 horas do dia 29 de julho
do ano em curso, sendo dito pelo mesmo que: havia pedido a Presidência do TJ/SE a
retomada das negociações com a disposição para "baixarem as armas e zerarem as
animosidades"; que houvessem avanços para os servidores e contrapropostas com
avanço por parte do TJ/SE; que o Presidente demonstrou o reconhecimento da
defasagem salarial dos servidores do TJ/SE, bem como acenou para a concessão de
um reajuste salarial para a categoria ainda neste ano, ficando o percentual na
dependência de informação oriunda da Secretaria da Fazenda do Estado quanto ao
orçamento para 2010; que já Havia entrado em contato com o Secretário da Fazenda
Sr. João Andrade e este teria se comprometido a encaminhar as informações, no mais
tardar até o dia 15.08.2009; que com a retomada das negociações poderíamos colocar
em pauta o abono das faltas dos servidores que participaram do movimento de
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paralisação, o cancelamento das multas impostas ao SINDISERJ e ao seu presidente e
seus desdobramentos jurídicos, como forma de acalmar os ânimos entre as partes;
que se manifestou sobre a disposição de conceder um aumento nos valores do auxílio
alimentação e auxílio saúde, bem como a formação de uma comissão para elaboração
do PCS e que forneceria os estudo de impacto financeiro na folha de pagamento do
TJ/SE da proposta apresentada pelo SINDISERJ de acordo com a tabela entregue no
dia 21/07/2009, com progressão salarial parcelada, apresentando os dados da folha de
pagamento com total transparência nas negociações a fim de convencer os servidores
das reais possibilidades financeiras do TJ/SE, tudo sob a condição da descontinuidade
da paralisação. Ao final de sua fala o presidente da OAB reafirmou que está a
disposição para acompanhar e intermediar todo o processo de negociação entre o
SINDISERJ e o TJ/SE. Após toda explanação do Presidente da OAB-SE, disse a todos
os Servidores da importância daquele momento e que os servidores do TJ/SE, devem
decidir os seus destinos nesta assembléia, de forma democrática , percebendo
claramente que o movimento está forte e que a OAB-SE reafirma o compromisso em
mediar e acompanhar as negociações ~mtre TJ/SE e os servidores. Em seguida o
Presidente do SINDISERJ fez menção aos representantes das centrais sindicais (CUT
e CTB), e aos dirigentes dos demais sindicatos, no sentido de que todos estão
convictos que o movimento está forte e que os servidores percebam este momento
histórico. Em seguida foi passada a palavra ao Presidente do Sindicato dos Bancários
que reafirmou o compromisso de apoiar no que for preciso os Servidores do Poder
Judiciário. Em seguida o Presidente do SINDISERJ, colocou que diante da
impossibilidade de ser feita a leitura da ata anterior, dia 20107/2009, a mesma será lida
na próxima assembléia, em seguida foi iniciada as inscrições para dar o andamento às
propostas e debates sobre a deflagração da Greve, sendo apresentado desde já, uma
proposta feita pelo Presidente do SINDISERJ com anuência do Comando de
Mobilização, nos seguintes termos: Atos Públicos a ser programado pelo comando, nos
Fóruns Integrados , Gumersindo Bessa, Itabaiana, Lagarto, Estância, Própria, entre
outros, assembléia para o dia 10108/2009, às 15:00 hs, para avaliar se de fato houve
avanços nas negociações e decidir sobre a continuidade das negociações ou sobre
greve, a proposta leva em consideração o empenho e propositura do Presidente da
OAB-SE, em mediar e acompanhar todos os pontos discutidos na audiência entre
Presidente da OAB-SE e Presidente do TJ/SE. Colocada as propostas acima
mencionadas, o Presidente do SINDISERJ abriu as inscrições, tendo com inscritos:
Ancelmo; Redival: Reginaldo: Aline: Giselma; Cristiane; Clovis; Edmilson; Conceição;
Analice e finalizando Anselmo (Sec. Geral). Com a palavra Ancelmo, propondo a
deflagração da greve, com a palavra Redival após as explanações propôs a realização
da próxima assembléia para o dia 20108/2009, com a palavra Aline, disse que diante do
momento já podemos decretar a greve, com a palavra Giselma disse que este é um de
reflexão e que o movimento tem que continuar forte, e que partir para uma negociação
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com o apoio da DAS-SE reforça a força do movimento, com a palavra Cristiane, disse
que devemos manter o movimento e ele ira crescer ainda mais, com a palavra Clovis,
disse que fazendo parte do comando de mobilização sentiu na pele as dificuldades de
ir as ruas de informar a população através de panfletagem nos sinais de trânsito, na
praia de atalaia e que para iniciar uma greve é necessário a participação de todos e
que este é o momento para reiniciar as negociações com o apoio da DAS-SE, com a
palavra Edmilson, disse que o momento é propício para dar mais uma chance para o
TJ/JE de negociar, com a palavra Conceição disse que mesmo negociando devemos
continuar mobilizados, com a palavra Analice disse que diante da força dos servidores
do TJ/SE se o Presidente do Tribunal resolver demorar nas negociações o movimento
irá crescer muito mais, com a palavra Anselmo (Séc. Geral), disse que estamos
vivendo um momento de guerra, e para quem já leu a "ARTE DA GUERRA" irá
perceber que o momento é de recuar e ampliar a base de aliados para atingir os
objetivos com um poder de luta ampliado, disse que quanto aos argumentos dos
demais inscritos, a solução para crescer o comando de mobilização é que todos os
servidores presentes ou não a assemblãia irão fazer parte do comando de mobilização
de forma voluntária e que se o Presidente do TJ/SE continuar insistindo em não
resolver os problemas do Servidor, a greve será inevitável, disse ainda que todos já
sabem a força que tem, mas é o momento de economizar esta força para o momento
certo, disse ainda que a proposta apresentada pelo Presidente do SINDiSERJ dá a
oportunidade de se evitar o conflito e resolver o problema de forma negociada, no
entanto se os servidores entenderem que durante o processo de negociação não vier a
existir avanço, ai sim a categoria poderá defiagrar a greve com uma força muito maior,
pois a revolta dos servidores irá crescer. Com as explicações e com o posicionamento
da Diretoria, o presidente do SINDISERJ colocou para categoria 03 propostas, uma
com mobilização pennanente, com atos público nos fóruns e locais discutidos com o
comando, com audiência para o dia 10/08/2009, às 15:00 hs, tendo como pauta a
avaliação da evolução das negociações, condicionada a _possibilidadede Greve, a ser
marcada na própria assembléia do dia 10/08/2009, a segunda proposta com greve
marcada para próxima semana, e a terceira proposta com assembléia para o dia
20/08/2009, com possibilidade de greve para o dia 24/08i2009, colocado em votação, a
proposta apresentada pela Diretoria do SINDISERJ e do Comando de MObilização,foi
aceita pela maioria, ficando desde já marcada, com o conhecimento de todos, a
realização da assembléia geral extraordinária para o dia 10/08/2009, às 15:00, a ser
realizada no Sindicato dos Bancários, centro, nesta, com pauia de avaliação da
evolução das negociações, condicionada ia possibilidade da deflagração da Greve na
própria assembléia.

Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Presidente Hélcio Eduardo Amparo
Albuquerque finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-
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geral José Anselmo Cardoso lavrei a presente ATA qual vai assinada por mim e
demais filiados presentes.

-.
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