
 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINPOJUFES 

– SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, foi 

instalada a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA convocada pelo 

Sinpojufes, em primeira chamada às 16 hs e em segunda chamada, às 

16:30 horas, no Hall de entrada do Sede do Tribunal Regional do 

Trabalho, situado na Avenida João Baptista Parra, 575 - Praia do Suá, 

Vitória/ES, com a seguinte ordem do dia: 1) Informes; 2) Eleger um novo 

membro da Comissão Eleitoral (devido renuncia de um dos membros) 

para conduzir as eleições da Diretoria Executiva, dos Delegados 

Regionais e do Conselho Fiscal para triênio 2019/2022. Com a 

participação de 09 (nove) servidores presentes, foram iniciados os 

trabalhos, pelo Diretor Administrativo do SINPOJUFES, Sr. Robson Luiz 

Nascimento Amaral, representando o Diretor Presidente, nos termos do 

artigo 11, parágrafo único do Estatuto, que presidirá esta assembléia. 

Prosseguindo as trabalhos, o Presidente informou que a Diretoria 

Executiva do Sinpojufes se reunirá amanhã, 22.05.2019, para deliberar 

acerca do cumprimento das orientações da Fenajufe relativas a ações 

contra a Reforma Previdenciária (participação do sindicato em fóruns em 

defesa da previdência; realização de assembléias para deliberação 

sobre a greve de 14/06/2019; realização de palestras sobre reforma da 

previdência do governo). Dando continuidade aos trabalhos o Presidente 

informou ainda a renúncia de dois membros eleitos para comissão 

eleitoral para conduzir as eleições da Diretoria Executiva, dos Delegados 

Regionais e do Conselho Fiscal para triênio 2019/2022, a saber: Aneti 

Maria de Barros-TRE e Bernadete Holzmeister Becacici-TRF. Diante de 

tais renúncias se faz necessária a nomeação de outros dois membros 



 

 

para integrar a comissão eleitoral para que a mesma possa prosseguir 

com os trabalhos das eleições do triênio 2019/2022. Após debates entre 

os presentes, por aclamação, foram nomeados para participar da 

comissão eleitoral o servidor da Justiça Federal do Espírito Santo, Carlos 

Eduardo Monteiro de Lemos, CPF n° 046.654.787-08 e a servidora do 

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Ana Cristina Roberts Silva, 

CPF nº 862.357.967-49, que aceitaram o encargo. Nada mais havendo a 

deliberar, o Presidente declarou encerrada a Assembléia às 17 horas, 

agradecendo a todos pela presença. Eu Robson Luiz Nascimento 

Amaral, lavrei a presente ata que vai por mim assinada 

_________________________. Vitória, ES, 21 de maio de 2019.  


