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Ata da Assenr bleia Geral Extraordinária

Assembleia encerrou-se às vinte e duas horas e

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mir e três, ás
dezenove horas e trinta minutos, na sede da Associação. situada na
Rua Quintino Bocaiúva, nol6, Sala 1306, Ed. Navemar. Centro.
vitória, fui i,iciada Asscnrhreia Gerar Írxtraordinária conr ol-,.ictivo
de reltrrmular o Estatuto dcssa Associação.enr decorrência d'a t_ei
dez nril. quatrocentos e seis de dez de.janeiro do ano cre dois rnii e
dois, que instituiu o rlovo código civit. o Estatuto da Associação
dos servidores da Justiça do Trabarho no Estado do nspiriro santo
seguirá o previsto nos Artigos cinqüenta e três a sessenta e um
daquele código e uÍirizará como ieferência o atuar Estatuto, o
Estatuto da Associaçâo dos servicrorcs do supcrior Tribunar de
J.ustiça e da Associação dos servidores da Justiça do Trabarho de
santa catarina. Ficou aprovado, por unanimidade. a reíbrmuração
do Estatuto. Estavam presentes, em segunda convocaçào" o
Presidente sr. Lourimar virgirio Rodriguei da costa, a piir,eira
secretária claudineas de Jesus souza, a §egunda secretária Adriana
Aparecida Rosa, o Primeiro Tesoureiro Marcos Decote Roclrigues. o
segundo 'l-esoureiro sebastião Jose da silva, o presiderite d'
conselho Fiscal Arnaldo Gorncs soares e walter pinto 'l-eixeira
Filho.associado. Iniciada a Assembleia o sr. Lourinrar iniciou a
leitura dos textos que foram reformurados conÍbrme sugestões dos
presentes. Ficando aprovado, por unanrmiclade, o nouo Értrtuto. A

uinze
Nacla mais havendo para registrar, eu
pilÍnetra Secretária lavrei a presente A im e pelo
Presidente da A.justes assinada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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