ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
- EXTRAORDINÁRIA

No dia 15 de junho

de 2012, no auditório da Sede Cultural do SINDISERJ, localizado na Rua Arauá,

168, Centro, Aracaju/SE,
dos

Servidores

-

do

extraordinariamente,

presente encontravam-se

Poder

Judiciário

em Assembleia

do

a diretoria e sindicalizados

Estado

de

Sergipe

Geral. Às 15h30min

da base do Sindicato

(SINDISERJ)

foi realizada

para

reunirem-se,

a primeira chamada,

havendo quórum suficiente, às 16 horas, foi realizada a segunda chamada,

não

momento em que foi

aberta a reunião que tinha como pauta debater e deliberar sobre o seguinte assunto: 1) Inscrição
eleição

dos(as)

Servidores

sindicalizados(as)

do Poder

Judiciário

aposentados(as)
de Sergipe,

para participarem

que acontecerá

do I Congresso

no mês de agosto

deste

e

dos
ano.

Declarada aberta a reunião da Assembleia Geral, foi feita a leitura da ata da Assembleia anterior, que
foi aprovada

pelos presentes. A Diretoria Executiva fez uma exposiç~o

sobre o 1° Congresso

da

categoria, que será realizado no próximo mês de agosto, e sobre a importância da participação dos
companheiros

aposentados nesse debate, registrando que a reunião desta Assembleia tem o objetivo

de efetuar a inscrição e escolha democrática

de companheiros

seguida,

qualquer

abriram-se

apresentar

avaliação

deliberação

os debates

para

e propostas

de encaminhamento.

todas as propostas

encaminhamentos:

que

apresentadas

dos

aposentados

sindicalizados

Após os debates,

ao 1° Conseju.
presentes
foram

nesta reunião, tendo sido aprovados

Em

pudessem

submetidas

à

os seguintes

1) Fica eleita para participar do 1° Congresso dos Servidores do Poder Judiciário

de Sergipe a companheira sindicalizada Maria Carmelita da Silva Menezes, uma vez que foi a única a
increver-se.

Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Secretária Geral, lavrei a

presente ata.
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