
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO – ES – 23/03/2012 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 

 
ASSEMBLEIAS GERAIS 

 
 

O Sindijudiciário realizará no próximo dia 30 de março duas Assembleias Gerais. A 

primeira será Extraordinária e é convocada pelos membros do Conselho 
Deliberativo do Sindicato. Acontecerá às 8h30 em primeira chamada com maioria 

dos Sindicalizados e às 9 horas em segunda chamada, com qualquer número de 

Sindicalizados. Tem como pauta a re-ratificação dos editais de convocação das 

Assembleias Gerais Extraordinárias dos dias 29/07 e 16/09/2011, e a ratificação do 

conteúdo das referidas atas dos dias 29/07 e 16/09/2011. 

A segunda Assembleia será Ordinária e Extraordinária, acontecerá às 9h30 em 
primeira chamada com maioria dos Sindicalizados e às 10 horas em segunda 
chamada com qualquer número de Sindicalizados. Entre os pontos de pauta estão a 

discussão da possibilidade de renúncia do percentual do Imposto Sindical destinado 

ao Sindijudiciário, em favor dos sindicalizados; apreciação do resultado financeiro do 

Exercício de 2011; apreciação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2011 e a 

votação do Plano Orçamentário do Exercício de 2012. Essas Assembleias serão 

realizadas no Auditório do Sindijudiciário, sito na Rua Neves Armond, nº 20, Praia do 

Suá, Vitória (ao lado da Igreja São Pedro). 
 

OBS.: O Sindicato informa que será solicitado o abono do ponto dos 
trabalhadores que comparecerem, bem como fará o ressarcimento do 
combustível e passagem daqueles que vierem do Interior do Estado mediante a 
apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado ou canhoto de cupom de 
passagem. Solicitamos que os trabalhadores ao se deslocarem da mesma região 
do Estado, o façam em grupos para dividir o mesmo veículo, reduzindo assim os 
custos. Deverão permanecer na Comarca, 30% dos servidores por aplicação 
analógica à Lei de Greve. 

 
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


