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ATA
Ata da Assembléia
Geral
Extraordinária, do SINDISERJ
realizada no dia 19 de abril de

2010.
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dez, na Praça fausto Cardoso - B, Centro Aracaju(Se), em frente ao Palácio Tobias Barreto de Menezes, às 12:00 horas, foi feita a primeira
chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a segunda chamada às 12:30 hs, sendo realizada a
Assembléia Geral Extraordinária dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe SINDISERJ, nos termos dos artigos 17, do novo Estatuto do SINDISERJ, atendendo a convocação
conforme Edital nO 008/2010, com ampla divulgação tendo como finalidade deliberar sobre os
seguintes assuntos: 1 - Campanha Salarial - Avaliação da Proposta do TJ/SE; 2 - O que Ocorrer. O
presidente do SINDISERJ Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque declarou aberta à assembléia em
segunda convocação. Em seguida, o Presidente do SINDISERJ iniciou a sua fala fazendo
comentários sobre a importância da CampÍlnha Salarial para 2010, apresentando e lendo aos
Servidores do TJ/SE a resposta da Presidêncià sobre a pauta de reivindicação, sendo constatado por
todos que nenhum item da pauta foi atendido. Em seguida o Presidente passou a palavra ao
Secretário de Finanças do SINDISERJ, que comentou sobre a reunião com o Des. Roberto Porto,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em que o mesmo apresentou uma proposta
de reajuste de 6% a ser implementada na folha de pagamento do mês de agosto do corrente ano, para
os servidores efetivos (ativos e inativos), justificando as dificuldades financeiras do Tribunal de
Justiça, informando ainda que saindo o resultado do primeiro quadrimestre, melhorando a situação, o
mesmo poderia ver a possibilidade de aumentar o percentual. Em seguida, diante das explicações
apresentada pela Diretoria do SINDISERJ sobre a reunião e a proposta do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe acima mencionada, a categoria propôs e decidiu por unanimidade que
fosse realizada uma nova assembléia geral extraordinária, tendo como ponto único de pauta a
possibilidade ou não da realização de GREVE, assembléi~ esta a ser realizada no dia
26/04/2010, em frente a Fórum Gumercindo Bessa, situado a Av. Tancredo Neves, SIN, Bairro
Capucho, Aracaju(SE).
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 dem is filiados presentes.

tiQUE

_ Rua Maruim, 510 - Centro - FonelFax: (79) 3211-7857/3211-3818 - Cep: 49010 -160Aracaju - Se
Horne Page: www.sindiserj.com.br

