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Ata da Assembléia Geral
ExifaO(dinári<:1, do SINDISERJ
realizada no dia 26 de maio
de 2010.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dez, no auditório do SllIDICATO DOS
BANCÁRIOS, situado a Av. Gonçalo Prado, n° 794, Centro, /\Ri\CAJU(Se), às 15:00 horas, 1bi
feita a primeira chamada, não tendo quorum suficiente, foi feita a segunda chamada às 15:30 115,

sendo realizada a Assembléia Geral Extraordinária dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de

Sergipe - SlNDISERJ, nos termos dos artigos 17, parái:;;lafo único, do novo Estatuto do SINDISERJ,
com ampla divulgação, tendo como finalidade deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Avaliação
das negociações com o TJ!SE; 2 - O que Ocorrer. O presidente do srNDISERJ Ilélcio Eduardo
Amparo Albuquerque declarou aberta à assembléia em segunda convocação. Em seguida, o
Presidente do SIl''lTIISERJ iniciou a sua fala fazendo um balanço geral sobre as reuniões i"ealizadas

com a Presidência do TJ/SE, que percebeu por parte da Presidência uma abertura no que diz respeito
a discussão do rcs, ficando definido que o SINDISERJ indicaria de 03 a 04 membros e que o TJ/SE
indicaria também o mesmo quantitativo, sendo apresentado os nomes, o Presidente do TJ/SE, irá
publicar o ato para início dos Trabalhos do PCS já na segunda feira (31/05/201O). Com a palavra
Redval colocando um encamin..1)amento, sugerindo que 02 membros sejam da Diretoria Executiva e
02 membros escolhido nesta assembléia, ficando decidido qüe por paite da dinetoria ficará como
representante da comissão o SEc. G~RAL José Anselmo Cardoso e o SECo DE FINANÇAS, Paulo
Rtit~do }j'reibts Dauttts, dos escolhidos Ilt:Sl.a asserilbl~ii1fiéoiJ como rner:nbro da ~omissão o Tec.
Judiciário, Cristiano José Rocha Cabral, Analista Judiciário, Heloisa Joana dos Santos. Estando
PH;S(;üte a (;sta assemMéia n~pleseütaiite5 dos Ofidais de justiça, juiitameüt(; õ.;ôm (} "ice
pr,csidente da Associação dos Of. de Justiça, o Sr. Jairo, em que os mesmos rctiram~se da
discussão no momento da formação da subcomissão para discutir {}PCS com a comissão da
Pn.~sidêüda do T Jf§E. Em seguida ficou definido e aprovado pelos presentes o seguinte Inembro
que comporão a subcomÍssão: GISELDA (ESCRIVÃ), ÊNIO (ESCRIVÃO), CARLA HORA
(ESCRIVÃ) , ELIANE (ANALISTA), MARCOS (ANALISTA), MARCONI (TEC. JUD),
PLÍNIO (TEC. rJD), EDr~ALDO(TEC- JUD), GENIV ALDO (AiJX. JUD), EDUARDO (AUX.
JUD), CACILDA LEAL (I·EC . .lIJD), EDUARDO ADLE (EXEC. IviAl'iDADOS), REDIV AL
frr- •.•C um C(}"'" n.VI """"Vj••.r••.••T."'''') r-. ~"T •• nõi'<;: ~""7"""'" •••• TI;•.) L': --do _l_e-fo a,-"'~ • dVV. - J.'fj.• JJb 11'.iU"1'1V.h.D~, '\....L'V".il.L.<J.UbG' \fi 0/Hü...I.iL"'/l..VV"~, IICtUl au I.

discussão para qualquer cargo efetivo se envolver nas discussões do Tl/SE. Pediu a palavra
CdsthiüO, disSB 4iJ;;j deVi2:iliOS diSCutir cor!! n Pr(;Sidêl"!da estfat~gia~ obj~thias ,11;; gMhos salariais.,
encamirihando Ofício aos membros da comissão do D/SE, como início de discussões. Com a
paluwa PUniu, disse essa é li J:l vez que estamo;; sentando para discutir o rcs, e que diante dessa
tentativa constatuwos que de 200 pessoas entTevismdas, somente 02 concordaram em discutir o PCS
de maneira anlpla e que 198 disse que deverá ser implementado no rcs de maneira imediata una
GAJ ou GJ (GRATIFICAÇÃO JUDICIj,.RlJ\). Com a palavra Rcdva!, disse que a comissão formada
é a lneL'1or possível, e qüe dev"emüs começar já o escalonarnento na base salarial, büscando melhora a
rem Uilcração, propondo que seja incluído um teto no PCS, tomando como parâmetro o Juiz
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substituto, que o mais irHpOrtantenão é a GAJ e sim a melhoria salarial deve ser fia base e nas letras.
Com a palavra PHnio, disse que devemos dedicar um tempo para discutir o PCS, que devemos
discutir a GAJ, propondo conciliar propostas. Com a palavra Cristiano fazendo os seguintes
encaminhamentos: , colocado em votação aprovado. Com a palavra Anselmo, Séc. Geral, fazendo o
encaminhamento para a primeira reunião com os membros da comissão e subcomissão eleita nesta
assembléia para iniciar os trabalhos da disc,ussào do PCS, a reunião deverá ser realizada no
SlND!SERJ, dia 28/05/2010, às i5:00 hs, colocado em votação, aprovado por todos.

Niügüêm llifii~ f~eiirl(, ii~ü· d~ f.~:.ki.-J.éi; ti Prê~id(;iite IIélciG Edü~i"'dG Amparo p.~buquerqüe
finalizou a assembléia. Nada mais havendo a tratar, eu o secretário-geral José Anselmo
Cardoso lavrei a presente ATA qual vai assinada por mim c dcmai~ miados presentes.

IlliLCIÜEDUARDOANiPAR~- -B,!UQUE.'RDE
p~.eSid te. IJO ,: ~; rv'lfit! •.•;)~. _.

Sectetário G ral.

o ROBERTO FREITAS DA1''TAS
Secretário de Finanças
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