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Aos catorze dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e nove, no Plenário do Tribunal

Regional do Trabalho da Décima Setima Região, sito à Rua Pietrângelo de Biase, número trinta

e três, Edificio Castelo Branco. sexto andar - Centro de Vitória/ES, teve início a Assembleia

Geral Ordinária da Associação dos Serwidores da Justiça do Trabalho - AJUSTES, nos teÍnos

do Edital de Convocação do dia sete de junho de 1999, com a finalidade de dar posse à nova

Diretoria. Assim, foi iniciada a Assembléiq com a posse da Diretoria eleita em catorze de

junho de mil novecentos e noventa e nove, com cento e um votos válidos, apurâdos na mesma

data, cuja composição é a seguinte: Presidente: Antônio Francisco Gomes; Vice-Presidente:

Júdson de Souza Baptista; 1' Secretário: Dalizete Gomes Nascimento Dantas, 2" Secretário:

Vitório Bianco Neto; 1" Tesoureiro: Gilmar Cossi Caetano; 2' Tesoureiro: Celson Arlindo
Rocha Elias Júnior; e, Diretor Social: Januza Maria Ruff Monteiro. Na oportunidade, foi
empossado o Conselho Fiscal da Chapa vencedora (Chapa l), com a seguinte composição:

Presidente: Argeu lraildo Florindo; Membros: Marcelo de Castro Reis e Carlos Ferreira

Marques; e Suplentes: Lourimar Virgílio Rodrigues da Costa e José Eugênio Dala. Deúdo a

compromissos do atual presidente Otáüo Machado Couto Filho, não foi possivel a sua

presença na Assembléia, bem como a respectiva realização da prestação de contas da Diretoria
anterior. A unanimidade, foi definido prazo de trinta dias para a referida prestação de contas,

sendo. todavia,solicitado pelos presentes que fosse informado no dia seguinte, mediante

apresentação do respectivo exhato bancário, o saldo bancário atua1 na conta-corrente da

AJUSTES, responsabilidade atribuída ao colega Gilmar Cossi Caetano. Em Assuntos Gerais,
foi informado pelo novo presidente que, em relação ao terreno adquirido pela AJUSTES na
gestão do colega Carlos Alberto Bezerra Leite, já falecido, em Bicanga (Sena-ES) , consta de
Ata da AGE de trinta e um de julho de 1998, infonnação do colega Vlademir Alexandrino da
Silva acerca da lavratura definitiva da escritura do teneno no Cartório Antônio Maria, na Serr4
faltando tão-somente a assinatura do vendedor Marcus Winner Paterlini, e sua mulher, sendo
que ambos poderiam ser encontrados no telefone 3374053. Todaüa, os contatos mantidos
com o telefone mencionado foram infrutífeÍos, vez que o telefone informado pertence a
senhora Rosimar de Almeida. A seguir, por sugestâo da colega Januza Maria Ruff Monteiro, foi
convidada a Presidente do SINPOJUFES, Mônica Pretti Haynes, que fez breve relatório das
atiúdades do Sindicato, dando maior enfoque ao empreendimento de esforços conjuntos no
sentido de se iniciar campanhas e manifestos públicos em defesa da Justiça do Trabalho,
inclusive com a participação de Diretor Sindical na Plenária a ser realizada em Brasília, nos
próximos dias 21 e 22 de juúo. Em seguida, a presidente SINPOJUFES colocou gentilmente
toda a estrutura do Sindicato à disposição da AJUSTES, propondo inclusive a utilização
conjunta da sala ocupada por este no Edificio Ricamar. Finalizando, foi marcada para o dia 23
de iuúo. às dezenove horas. Assembléia Geral Extraordinária Coniunta. Dara deliberar sobre
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Ata da Assembléia Geral Ordinária para o





mobilização'da categoria contra a extinção desta Justiça especializada, ficando definido a
realiza§âo de reuniões todas as quartas-feiras, no mesmo horário, por tempo indeterminado,

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia Geral às únte horas. Para

constaÍ, eu, Dalizete Gomes Nascimento Dantas, lawei a presente Ata, que depois de lida e

aprovada, foi por todos os presentes assinada.Vitória/Es, l4 de junho de l999.xxxxxxxxxxxxx.
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Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 16 de junho de 1999. 3
Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal

Aos dezesseis dias do mêS de juúo de mil novecentos e noventa e nove, no sexto andar do
Edificio Castelo Branco, situado na Rua Pietrângelo de Biase, número trinta e três teve início a
Assembléia Geral Extraordinária da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho - AJUSTES,
nos termos do Edital de Convocagão do dia sete dejunho de 1999, com a seguinte Ordem do Dia: 1 -
Dar posse à nova Diretoria; 2 - Assuntos Gerais. Assim, foi iniciada a Assembléia, com a posse da
Diretoria eleita em catotze dejuúo de 1999, com cento e um votos válidos, apurados na mesma
data, cuja composição é a seguinte: Presidentc: Antônio Francisco Gomes; Vicc-Prcsidente: Júdson
de Souza Baptista; 1' Secretário: Dalizete Gomes Nascimento Dantas; 2' Secretário: Vitório
Bianco Neto; 1o Tesoureiro: Gilmar Cossi Caetano; 2o Tesoureiro: Celson Arlindo Rocha Elias
Júnior; e, Diretor Social: Januza Maria Ruff Monteiro. Na oportunidade, foi empossado o Conselho
Fiscal da Chapa vencedora (Chapa l), com a seguinte composição: Prcsidcntc: Argeu Iraildo
Florindo; Membros: Marcelo de Castro Reis e Carlos Ferreira Marques; e Suplentes: Lourimar
Virgílio Rodrigues da Costa e José Eugênio Dala. Devido a compromissos do atual presidente Otávio
Machado Couto Filho, não foi possível a sua presença na Assembléia, bem como a respectiva
realizaçáo da prestação de contas da Diretoria anterior. À unanimidade, foi definido prazo de trinta
dias para a referida prestação de contas, sendo, todavia, solicitado pelos presentes que fosse
informado no dia seguinte, mediante apresentação do respectivo extrato banciirio, o saldo bancário
atual na conta-corrente da AJUSTES, responsabilidade atribuída ao colega Gilmar Cossi Caetano.
Em Assuntos Gerais, foi informado pelo novo presidente que, em relação ao terreno adquirido pela
AJUSTES na gestão do colega Carlos Alberto Bezerra Leite, já falecido, em Bicanga (Sena-ES) ,

consta de Ata da AGE de trinta e um de julho de 1998, informação do colega Vlademir Alexandrino
da Silva acerca da lavratura definitiva da escritura do terreno no Cartório Antônio Maria, na Serra,
faltando tão-somente a assinatura do vendedor Marcus Winner Paterlini, e sua mulher, sendo que

ambos poderiam ser encontrados no telefone 337-4053. Todavia, os contatos mantidos com o
telefone mencionado foram infrutíferos, vez que o telefone informado pertence a senhora Rosimar
de Almeida. A seguir, por sugestão da colega Januza Maria RuS Monteiro, foi convidada a
Presidente do SINPOJUFES, Mônica Pretti Haynes, que fez breve relatório das atividades do
Sindicato, dando maior enfoque ao empreendimento de esforços conjuntos no sentido de se iniciar
campaúas e manifestos públicos em defesa da Justiça do Trabalho, inclusive com a participação de
Diretor Sindical na Plenriria a ser realizada em Brasília, nos próximos dias 2l e 22 de juúo. Em
seguida, a presidente do SINPOJUFES colocou gentilmente toda a estrutura do Sindicato à
disposição da AJUSTES, propondo inclusive a úilizaçáo conjunta da sala ocupada por este no
Edificio Ricamar. Finalizando, foi marcada para o dia 23 de juúo, às dezenove horas, Assembléia
Geral Extraordinária Conjunta, para deliberar sobre mobilização da categoria contra a extinção desta
Justiça especializada, ficando definido a realizaçáo de reuniões todas as quartas-feiras, no mesmo
horário, por tempo indeterminado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assernbléia
Geral às vinte horas.
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Para constar, eu, Dalizete Gomes Nascimento Dantas, lawei a presente Ata, que depois

aprov os os present assinada.
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