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

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES convoca todos os seus sindicalizados, em especial os membros do Conselho 
Fiscal, conforme artigos 23, caput da Carta Estatutária, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária prescrita nos artigos 19 e 20 do Estatuto, a ser realizada no dia 30/03/2017, quinta-feira, às 9h 
(nove horas) horas em primeira chamada com quórum de 50% (cinquenta por cento) dos 
sindicalizados e às 9h30min (nove horas e trinta minutos) em segunda chamada, com qualquer 
número de sindicalizados presentes, no Auditório II – Augusto Ruschi – Andar Pilotis – Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, situada na Av. Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, Vitória, 
ES, 29.050-911, para discutir a seguinte pauta: 
 
- Apreciação do Resultado Financeiro Anual do exercício de 2016; 
- Apreciação do Balanço Patrimonial do exercício de 2016; 
- Votação e aprovação do Plano Orçamentário Anual de 2017. 
 
OBS: Foi solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e 

passagem dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem em nome do servidor. 

Solicitamos aos que se deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em um mesmo 

veículo, evitando assim gastos desnecessários. 

Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, 
apenas os de natureza informativa. 
 
 

Sindijudiciário participa de seminário nacional que discutiu as Resoluções 
219 e 243 

O encontro foi realizado na sexta-feira (24), em Curitiba, no Paraná  
 
O Sindicato foi representado pela presidente, Adda Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, pelos 
diretores de Organização e Planejamento, Pedro Antônio Gomes Batista, Administrativo, Elson Gonçalves 
Júnior, e o membro do Conselho Fiscal do sindicato, Sérgio de Araújo Nobre. 
 O Seminário Resoluções 219 e 243 do CNJ – “Isonomia ou Mais Pressão?”, realizado pelo Sindijus-PR, 
contou com a participação do diretor jurídico da Fenajud, Eduardo Nunes, o advogado da entidade 
nacional, Ralph Siqueira, com dirigentes dos sindicatos dos servidores do Judiciário  da Bahia, Minas 
Gerais, Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Alagoas e Tocantins, além de trabalhadores da Justiça do 
Paraná. 
 
Durante o encontro, os presentes debateram o desmonte dos direitos dos trabalhadores e as Resoluções 
219 e 243 do CNJ que preveem a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de 
confiança nos órgãos do Poder Judiciário de 1º e 2º graus. 
Como já vem acontecendo em vários Estados, inclusive no Espírito Santo, os participantes do seminário 
apontaram as dificuldades encontradas caso as Resoluções 219 e 243 sejam implantadas na forma 
idealizada pelo CNJ. Depois de um intenso debate várias propostas foram feitas na busca de soluções 
visando à implementação das Resoluções. 
Os trabalhadores da Justiça aproveitaram também a ocasião para trocar experiências e mostrar a união 
dos servidores do Judiciário Brasileiro na luta para garantir melhores condições de trabalho, valorização e 
manutenção de todos os direitos conquistados até hoje. 
Com informações do Sindijus-PR 
 

Vitória (ES), 28 de março de 2017. 
 

A Diretoria 


