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Ata da Assembléia Geral
EXlfaofdinária, do SiNDISERJ
realizada no dia 19 de maio
de 2010.

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dez, no auditório do instituto HlSTÓRICO E
GEOGRÁFICO, situado a rua de Itabaianinlta, s/n , centro, p>-RACAJU(Se)" às 09:000 horas, foi
feita a primeira chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a segunda chamada às 09:30 hs,
sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinária dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de

Sergipe - SINDISERJ, fiOS termos dos artigos 17, do novo Estatuto do SINDISERJ, COíiiampla
divulgação tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Avaliação da GREVE;
2 - O que Ocorrer. O presidente do SINDISERJ IIélcio Eduardo Amparo Albuquerque declarou
aberta à assembléia em segunda convocação. Em seguida, o Presidente do SINDISERJ iniciou a sua
fala fazendo um balanço geral sobre o movimento GREVISTA e dos contactos da DIRETORIA do
SINDISERJ com a Presidência. Em seguida o Presidente disse que avalia o empenho e a coragem de
toda a categm-ia e que ao momento percebe que ex.istem várias lideranças e que esta categm-ia
demonstra o espírito aguerrido. Em seguida pediu a palavra Redval solicitando que antes dos debates,
que fosse ouvida a palavra do Judirico sobre a situação da Greve, tendo a concordância de todos os
presente nesta assembléia. Com a palavra o Advogado :Marcos, que passou a fazer um relato sobre
todas as medidas judiciais tomadas peta assessoria jurídica em face das decisões tomadas pelo
Tribunal de Justiça, seja quanto à ilegalidade da greve; entrevista concedida pelo Juiz Auxiliar da
Presidência - Di".José Amintas, bem como com relação ao corte de ponto dos servidores. Dada a
palavra ao Presidente, disse: A diretoria tem como proposta a suspensão da greve para abrir as
negociações e desiollar a assembléia pai"aa próx.ima quarta-feira. Aberta as inscrições, Márcio falou:
que tomou por surpresa a posição de Hélcio, mas entende que a decisão de suspensão deve ser
tomada com cuidado, pois essa decisão pode ser o assassinato do ITlovimento sindical, por isso é
contra, e vota contra a suspensão da greve; com a palavra RAONI, disse que o devemos avaliarJ

alguns pontos do movimento e que o nosso movimento deve ser de maneira inteligente, e que
percebemos por parte do TRIBUNAL uma falta de transparência, que acha que o momento da
suspensão GREVE neste li10mento não é motivo de enfraquecimento da categoria, e que podemos
recuar, mas mantendo a mobilização, podendo deixar uma nova assembléia marcada para no máximo
uma semana para avaliar a real postura do TJ/SE. Com a palavra Claudionor, disse que ficou
surpreso com a postura da categoria de Lagarto, que foi Policial Militar, e que no dia de ontem com a
presença da Policia, foi gerado um principio de revolta dos Selvidores do TJ/SE, disse que opta pela
não volta ao trabalho enquanto não houver uma decisão séria. Em seguida com a palavra Claudionor,
disse que na vara em que trabalha existem muito veneno e que os servidores estão tomando, e que o
posicionamento é continuar na greve e diz o porque, desde a época de Artêmio e o plano foi
aborúido, posteriormente com a Presidência de Dra. Célia, o Plano mais uma vez foi ao Pleno e foi
rejeitado e na situação atual, não acredita no TJ/SE, uma vez que até agora nada foi feito pelos
Servidores. Com a palavra Jailton, disse que feito o levantamento sobre os grevistas, está constatado
o recuo de alguns servidores e que hoje o quantitativo permite buscar conquistas, se recuarmos neste
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lTI0i11eilto, poderen1os diaüte de alguíTIâs negatiliãS vúltar o mO'l/ií11ento COiTI força iTlaiof .. COilí a
palavra Edmar, disse que independente da decisão de voltar ou não deve ser respeitada e assumida
por todos, disse qm; suspender o movirnento iíão é nlatar o movimento e que se voltarmos não é para
se matar de trabalhar. Com a palavra Luiz, disse que o TJiSE estar gastando demais com obras e que
devemos suspender, UiT1avez que não podemos deixar e nem dar oportunidade ao Presidente do
TJiSE se fazer de vítima. Com a palavra Luiz, disse que concorda com quase tudo de Edimar, o seu
coração pede para continuar, quando parte para razão o qüestionamento é até quando os servidores
irão continuar a mobilização na GREVE. Com a palavra Sonaia, disse que primeiramente gostaria de
parabenizar pela mobilizar, fortalecendo a palavra do companheiro com a fala anterior, e que não
podemos permitir sermos colocados como intransigentes, e que nós precisamos criar uma nova
estratégia, e que nós saiamos com estratégias, como Mobilização permam;í1te, via SThIDISER e
servidores e que devemos deixar bem claro que nós não estamos na greve pela greve e que estamos
na greve para negociar, disse que leu um livro com seus aluilos -"oxigenação da mobilização", feita
a leitura, em um determinado momento, a leitura enfatiza que os proletários não se mantinham
unidos pelos simples fato de serern pobres, mais pelo fatos de se manterem unidos, com objetivos
coletivo, disse ainda que devemos recuar e sermos unidos com objetivos coletivo. Coma palavra
Analicia, disse que nós devemos ter estratégia~ política e que em setembro de 2009, deveríamos estar
em estado de mobilização e que neste momento não podemos cometer o mesmo erro, e que devemos
suspender a !$leve com estado de mobilização peilííâllente. Com a palavra Tarcisio, disse que
suspensão não é derrota, e que se tenha assembléia na quarta feira, não tendo resposta, greve
novamente. Com a palavra Sérgio, disse que é a favor a manutenção da GREVE e endurecimento.
Com a palavra Redval, disse que ninguém vai dizer que o movimento foi inútil e que todos somos
vitoriosos, uma vez que estamos lutando por um ideal, disse que está disposto a ir até o final da luta
se a assembléia deliberar, mais não é só emoção e pela soa emoção gritaria GREVE, indo em direção
a razão, o seu posicionamento é dar um prazo ao TJiSE, para atender as reivindicações dos
Servidores do TJ/SE que no dia de hoje estão em greve, prazo este até o dia 2610512010 (quarta
feira), quando será realizada a assembléia geral extraordinária, no dia 26/05/2010, às para definir
sobre o início de uma nova GREVE ou não. Com a palavra o Presidente do SINDISERJ, disse que a
FENAJUD, encaminhou MOÇÃO DE APOIO, nesta data, a qual-foi lida e aplaudida por todos os
presentes. Em seguida o Presidente do SI1'~'DISERJcolocou em '/otação o retomo as atividades, com
assembléia designada para o dia 26/05/2010, às 15:00 hs para avaliar as negociações, na
possibilidade de não haver avanço, pauta única, avaliar a possibilidade de retomo a GREVE,
colocado em votação aprovado pela maioria. Em seguida foi colocado em votação que todos os
servidores irão trabalhar de preto, estado de luto, e que a mobilização deverá contInuar até a
assembléia do dia 26/05/2010, colocado em votação aprovado por todos. Feito o encaminhamento
sobre o envio do Ofício nesta data ao Presidente, com a saída de uma passeata até o TJ/SE, colocado
em votação, aprovado. Em seguida, foi definida nesta assembléia a criação de uma comissão mista
co'--'-o~"~ p~'- TE"CNTr'O JUDT"w'nro ANATIS'T'A JUDTr'IAR' ro ESr'RJl'A-O Ol' Dro11111:SLi:1 VI '1'--' Iv '\..l., 1 J1,.L 1 1'--' '\..l., ',--, "-1V , r. w

JUSTIÇA, AGENTE JUDICIÁRIO, dos setores do TJ/SE, sendo que o Servidor Marcus Vinícius
Ramos, lotado no CPD, solicita participação da comissão como representante do setor.
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Nhigliém ITuiãs fü:.;;\;üdú liSú da palav:;:-a, ú ri-\;sidi,;;üti,;;IIéldú Edüai-dú Ampai-ú AH:mqüe.rqüe
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 miados presentes.

IlliLCIO EDUARDO AMPARO ALB--QUERQUE

. s~'den " -I
\.._. .' , ,-

JOS~~L-I1('ê1.0ÚI /Secretano Gera

PAlJLJ ,OBERTO FRE!TAG .GANTAG

Secretário de Finanças
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