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Ata da Assernbléia Gera!
Extraordinária, do SINDISERJ
reaHzad!:~no dia 14 de junho
de 2010.
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DE Sbllt]IIJE.;t situado a Rua de- Ital~8i~Hl1J.ll1a) S!"}~,(~(:n~tt~o).AR",~C;-\jtJ(S~);;cls 16:0(; "horas, fbi
feita a primeira chamada, não tendo quurum suficiente, foi feita a segunda chamada às 16:30 hs,
sendo realizada a Assembléia Geral ExLaordinária dos Servidores do Poder Judiciário do Est.ado
d n' r.r-'-~"''''''-~ '" " .~ • f' .., " .. , ,.e ~orglpG - ~l.l"-.JU1~d~.~..}1' Jj J ()S teril10S uf;S t.lft.1g.1S 1 /, pflfagra o UillCO, tiO novo t:--;U.U..lH..U tiU

SINDISERJ, com ampla divulgação, tendo como frnalidadc deliberar sobre os seguintes
assuntos: 1 - Avaliação das negociação da COMISSÃO ESPECIAL il1dieada pela Presidência
do TJ/SE; 2 - O que OCOITeI.O presidente do SI1'~DISERJ Hélcio Edu.ardo Amparo AIbuqucrque
declarou aberta à assembléia em segunda convocação. Em seguida, o Presidente do SINDISERJ

.".., .....,.,..1,....~ t .•• n 0-:'""t~...,._- _ ...•......•..•..•...•'k_ ,.1.•..• - ~;,..,.,:::,n l ~+-;"'\ r><1 t" . d': "lt'passou a pant" ra a \..-11:::;W.HV, H!'~llLtJ1 O UCi ••.OilH""av C '-'llV p'""la Câ.",gona, lsse que na li una
assembléia ficou definido que a comissão e subcomissão iria elaborar tUna proposta de
anteprojeto de Lei, no sentido de contrapor ao anteprojeto de Lei do TJ/SE que foi rejeitado pela
categoria; disse que apesar da proposta da categoria está dentro do valor previsto pelo TJ/SE, o
Juiz au.xiliar da Presidência do TJ/SE c Presidente da Comissão Especial disse que em nome do
Presidente do TJ/SE, defende a tese a qualquer custo que a Presidência do TJ/SE pretende tirar
direitos, diminuindo o valor norn.L."1alou pcrccntual dos intcrnívcis c que apesar da proposta da
categoria está dentro da possibilidade de pagamento, o Presidente do TJ/SE, pretende til'ar
direitos em relação aos IntcrnÍvcis. Com a palavra o Presidente do SINDISEJ, disse que tentou
falar com o Presidente do TJ/SE no dia de hoje, uma vez que a audiência tinha sido agemlauli
com a presidência do TJ/SE c no horário aprazado, a Presidência do TJ/SE, disse que somente
receberia o SINDISERJ no dia 17/06/2010. Com a palavra Carminha, disse que não devemos
aceitar ne!Lhuma proposta do TJ/SE que retire direitos dos Servidores c que diante do impassc da
Presidência do TJ/SE e do Presidente da Comissão Especial com as decisões da categoria em não
perder direitos, a comissão eleita em assembléia deverá se retirar da mesa de negociação. Com a
palavra r\Jexandre, disse que não devemos abrir mão de direitos e que os membros da comissão
eleita em assembléia, em virtude do TJ/SE tentar prejudicar a carreira; não devemos mais
negociar com o TJ/SE perdas. Com a palavra Sheila, disse que chegamos num momento crucial,
e que a Presidência do Tl/SE não está negociando c que devemos se mobilizar para ver o que
.podemos fazer. Com a palavra Anselmo, disse que se o TJiSE insistir em diminuir Interníveis
devemos se retirar da mesa e informar através da imprensa os danos que o TJ/SE quer ocasionar
aos servidores do TJ/SE. Com a palavra Fabiane, disse que não podemos aceitar qualquer
reajuste do TJ/SE. Com a palavra Cristian.o, disse que devemos rcÍon;ar diante da }'n;~id.tnciado
TJ/SE a necessidade dos Desembargadores aprovar a proposta da Categoria, uma vez que a nossa
proposta é viável e recon-1~ecida pelo próprio '1'j/SE, que devemos cobnrr do~ lliembros da
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Comissão Especial do TJ/SE um posiciomu!1cnto por cscrito, Com a pala'vTa PUnio, dissc quc
não devemos deixar a mesa e que devemos procurar contornar com ações através de atos
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da mesa, uma vez que fizemos greve com o objetl vo de negociar para ganhar, temos que
continuar mobilizados. Com a palavra Jorge, dissc que concorda com o pcns:lrr:cnto de não sair
da. 111esa, que este alIO já abrimos UIl1 canal de negociação e qu~ d~v~rnus futLalecel' o
SIi'IDISERJ, propondo que todas as propostas do TJ/SE deve ser levado em votação para que a
1tes{ .Ia s"'ja votada cont a. r~m 1 a palavra Gi8elda, disse que dian:e da postma do 'U/i)E em
colocar wil muro, ncgando toda c qualquer proposta dos servidores diante dessa postura do
TJ/SE, um dos caminhos discutido pela subcomissão e comissão era de sair da mesa wna vez que
a reunião da Comissão Especial indicada pelo TJ/SE estava levando a prejuízos aos servidores
do TJ/SE, disse que está preocupada com a mobilização e que devemos colocar para sociedade
as reais intenções da Presidência do TJ/SE. Com a palavra Hcribaldo, disse que a Comissão
Especial foi eleita pela própria Presidência e que devemos saber quais as intenções dos membros
da comissão indicadas pela Presidência do t~{SE, que devemos de imediato levar!l's informações
sobre as preens5es do TJíSE.Corn a palavra (; Presidente do Sli\lD1SERJ, disse que devemus ter
paciência e perseverança, uma vez que a c'ategoria nunca deve perdcr de vista a cspera.nça,
propondo interpelações aos Desembargadores no sentido de conhecer as propostas dos
servidores. Em seguida o Presidente do SINDISERJ colocou em votação os propostos acima
mencionados, ficaram decididos que: devemos continuar a negociação; devemos encaminhar
documentos sobre os cneaminha.."11cntosda negociação; devcmos manter a proposta da categoria
aprovada em assembléia; convocar os demais membros através de oficio para dar os seus
posicionamentos sobre as propostas aprcscntaw.>Spela categoria e aprovada em assembléia; negar
toda proposta do TJ/SE que não apresente avanço para categoria; assembléia Geral
Extraordinária para o dia 18/06/2010 às 15:00 h, no SINDICATO DOS BANCÁRIOS.

Ningutm mais faz{;ndô liSO da pal~vra, o Pi~idente Hékiô Eduarda Ampara Albüquerque
Ímalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral José Anselmo
Cardoso lavrei a presente ATA qual vai assinadll por mim e demais filiados prcscntc:i>.

HÉLCIOEDUARD~:;;4~:O .LBU/I~~QUE
A1WOW-1?
1'al.

o ROBERTO FREITAS DANTAS

Secretário de Finanças
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