
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

- EXTRAORDINÁRIA -

No dia 30 de março de 2012, no auditório da Sede Cultural do SINDISERJ, localizado na Rua Arauá,

168, Centro, Aracaju/SE, presente encontravam-se a diretoria e sindicalizados da base do Sindicato

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe (SINDISERJ) para reunirem-se,

extraordinariamente, em Assembleia Geral. Às 15h30min foi realizada a primeira chamada, não

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

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

contas das receitas e despesas do ano de 2011. Declarada aberta a reunião da Assembleia Geral,

a Diretoria Executiva propôs método de condução, de deliberação e de formulação de propostas de

encaminhamento nesta reunião, tendo sido aprovado pelos presentes que, inicialmente, a Diretoria

apresentaria uma exposição das contas do ano anterior, o que seria seguido do acompanhamento da

contadora pressente e, em seguida, da abertura dos debates para avaliação e apresentação de

eventuais propostas de encaminhamento dos sindicalizados presentes e, imediatamente após, as

propostas seriam submetidas à deliberação de todos os presentes para a formação de uma síntese e

do posicionamento coletivo da categoria. Ato contínuo, o Diretor de Administração e Finanças do

sindicato, Vagner do Nascimento, fez uma exposição das despesas e receitas do sindicato no ano de

2011 e exibiu os livros contendo os comprovantes de pagamento do referido exercício,

disponibilizando a todos os presentes que tivessem interesse em inspecioná-Ios. Após, a contadora

do sindicato, Quésia, fez uma exposição técnica sobre o balanço patrimonial e colocou-se à

disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Em seguida, abriram-se os debates para que qualquer

dos sindicalizados presentes pudessem apresentar avaliação e propostas de encaminhamento. Após

os debates, foi submetida à deliberação a proposta apresentada nesta reunião, tendo sido aprovado o
...

seguinte encaminhamento: 1) Aprovação da prestação de contas das receitas e despesas do ano de

2011. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a reunião. Eu, Diretor Presidente,

excepcionalmente, lavrei a presente ata.
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