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Ata
da
Assembléia
pemlanente, do SIND!SERJ,
realizada no dia 05 de rnaio
de 2010.
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil c dez, no auditório do Sindicato dos B<.mefu"ios,
Centro, nesta capital, às 16:30 horas, foi feita a primeira chamada, não tendo quorum suficiente,
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pennanente dos Servidores do Poder JudiciáJ.i.c do Estado de Sergipe - SIl\TDISERJ do dia
30/04/2010, nos termos dos artigos 17 do novo Estatuto do SINDISEPJ, atendendo a convocação
da ultima assembléia permanente e divulgada na pagina do SI1'JDISERJ tendo como finalidade
deliberar sobre os sefu,ul.ntcsassuntos: 1 -- Rcsumo das ações e mobilizações. O presidente do
SIJ\TDISEFJ Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque declarou aberta à assembléia em segtmda
convocação, o Presidente do SINDISERJ ~briu as discussões dizendo que a categoria esta
disposta e mobilizada para iniciar a GREVE no dia 10/05/2010, tendo eomo objetivo a
implcmentação do PCS (plano de Cargos e -Salários), disse que a categoria dccidiu pelo PCS
tendo como parâmetro a isonoIIlia com a Justiça Federal, uma vez que os Cargos de Comissão do
TJ/SE os valores pagos tem como parlliüetro a Lei 11416/2006, aplicando-se a isonomia com os
CC'S da justiça Federal. Em seguida o Presidente informou a todos sobre a greve culminando
com atos público, inicia...'1do-scno GUMERSINDO BESSA. Com a palavra Cristiano, propondo
o início da Greve no Gumersindo Bessa, na terça feira o ato público em estado de greve iniciar
saindo eom os gievÍstas, horário da entrega do oncio, no ultimo momento possível, quanto ao
efetivo mínimo, DO oficio hl}dicar o servidores efetivos que recebam Cargos e Comissão, se
dispondo a discutir o efetivo mhTh'Uo,evitar as intimaçõcs, quanto ao 3° parágrafo da nota. Com
a palavra Plínio, disse que a greve é por melhores condições sal&riais e de trabalho, informando
que as assembléias pcrmlliicntcs em local fechado, definh'1do o horch-1o da assembléia, atos
público até 10:30 hs, após a assembléia permanente. Com a -palavra Gilvan, acompanhar o
movimento grcvista através de pesquisa. sobre a mobilização c a adesão da greve. Com a palavra
o Presidente do SINDISERJ, fazendo um encmninhamenio propondo o 2° dia da greve em frente
ao palácio da Justiça, após irmos a assembléia 1cgislativa, quarta feira ato grevista o GU1l1crsindo
Bessa, avaliando a luta Com a palavra DI. M,UTOS, juIidico, que esclareceu a todos presente
sobre o exercício do direito de greve, recomendando também a ausência dos dirigentes sobre a
intimação. Com a palavra o Presidente do SINuISERJ, fez uma leitura do comunicado e deu
~xplicações sobre a nota. Com a prJavra Edmar colocou em questão a importância da
mobilização, dando exemplo os servidores do integrado DIA. Com a palavra o Presidente,
acatando a proposta de Edmar no sentido de combater a nota que faz referência ao Dirigente do
SINuISERJ na nota, no sentido da criação de uma comissão. Com a palavra Redval,
questionando a reunião com os escrivães, sugerindo que ú jurídico participe da reunião.
Com a
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finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu () secretário-geral José Anselmo
Cardoso lavrei a presente ATA qual vai a§§mada por mim c demais filhldo8 presentes.
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