
 
 

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021, às 14h30min, em primeira chamada, e às 15h, em segunda 

chamada, via Google Meet, realizou-se Assembleia Geral Ordinária do SINSJUSTRA conforme 

edital de convocação publicado nos Jornais Diário da Amazônia de Rondônia e Opinião do Acre dia 

18/02/2020 com a seguinte pauta; Apreciação do balanço patrimonial e financeiro do exercício 2020 

e informes gerais, dirigida pelo Presidente do Sindicato, Antônio Batista de Souza, iniciou-se os 

trabalhos, foi lida a pauta de convocação, cujo teor segue: 1. Prestação de contas do exercício 2020; 

2. Informes Gerais, além de outras deliberações.  

1. Prestação de contas do ano de 2020: O Presidente iniciou esclarecendo que o Conselho 

Fiscal já havia se manifestado com relação à prestação de contas, com parecer pela 

regularidade, com a ressalva de pode haver revisão do parecer no prazo previsto em lei. 

Nessa ocasião, o Presidente leu o relatório do Conselho Fiscal para os presentes. Explicado 

também que os balancetes mensais se encontram disponíveis no “site” do Sindicato, para 

conferência pelos sindicalizados. O Presidente do Conselho Fiscal Raimundo Zacarias 

informou que após análise do conselho não há óbice para aprovação. O tesoureiro do 

sindicato Jose Hélio Santos informou ainda que qualquer eventual dúvida os documentos 

estão à disposição para consulta. Colocado à deliberação dos presentes, foi dado prazo de 3 

minutos para eventual ponderação o que não houve qualquer manifestação contrária. As 

contas foram consideradas aprovadas por unanimidade da Assembleia. 2. Informes gerais: O 

presidente seguiu a pauta explanando quanto a situação da reforma administrativa e qual a 

atuação do sindicato que está providenciando um relatório com os pontos mais nefasto a 

categoria visando fazer contato a bancada de Rondônia e Acre na Câmara Federal e Senado 

visando a sensibilização, desabafou ainda que a categoria precisa está unida considerando o 

momento difícil de pandemia que prejudica qualquer mobilização e conclamou que 

participem dos atos que serão realizados mesmo que de forma on line. O tesoureiro José 

Hélio pediu a palavra para expor a assembleia a situação preocupante em que alguns 

servidores trouxeram em relação as salas passivas de audiência que estão prestes a serem 

implementadas no qual os servidores ficarão expostos ao Covid-19 quando terão que 

participar das oitivas de testemunhas de forma presencial, informou que o sindicato 

provocará a administração visando não implementar considerando a situação crítica da 

pandemia. Seguindo ainda os informes o presidente passou a palavra ao advogado do 

sindicato Ueliton Azevedo para informes jurídicos no qual trouxe o último andamento do 

processo dos quintos que está na fase de cumprimento de sentença (execução) na confecção 

dos precatórios e que havia despachado com o juízo antes do carnaval cobrando o andamento, 

ainda, conclama que os servidores tenham cautela e evitem criar incidentes processuais. Pede 

que todas as dúvidas relativas aos quintos sejam direcionadas ao Sindicato, informou ainda 

que as demais demandas não houve andamentos relevantes. Devolvida a palavra ao 

Presidente, o mesmo expõe que todos os pontos da pauta foram abordados. Conclui os 

trabalhos nessa Assembleia virtual, ressaltando que o Sindicato está atento e à disposição de 

todos os sindicalizados e pugna que caso os servidores tenham conhecimento de algum outro 

fato, comuniquem ao Sindicato. Nada mais havendo a debater, encerrou-se a Assembleia 

Ordinária às 16h20min. 

 


