
As onze horas do dia ünte e nove de março de mil novecentos e noventa e nove, no

quuao anáar ao Edificio Vitória Park, sito na Avenida Cleto Nunes' número oitenta e cinco' no

i;;;-ú;;", na cidade de Vitâria, teve inicio a Assembleia Geral Extraordinária dos

i..àào.., da Justiça do Trabalho do Éstado no Espírito santo - AJUSTES. Com quórum

insuficientenaprimeiraconvocação,foiefetivamenteinstaladaaAssembléiaàsonzehorase
irlrru 

- 

*iru,or, conforme previsto no Artigo 20 do Estatuto lnicialmente' o Sr' Presidente

;;;,g";;;;.a secretariar o, ttubulho','t,o ürtude das ausências da Primeira e Segunda

a;-"r?áriu, i.r-r" u leitura do Edital de Convocação, com a seguinte Ordem do Dia: I -
Deliberar sobre autorização para a FASTRA ingressar em juízo na Justiça Federal contra a

cobrança preüdenciá'ria dos r.*iào'"' ativos e inaltivos' de que trata a Lei 9 783' de28101199'2

- á.iià"'a" nova Diretoria; e, 3 - Assuntos Gerais' Assirq passou-se à discussão do primeiro

p*to,dupaut4tendoaAssembleiadeliberadonosentidodeautorizaraFASTRAaingressar
:;-;;d", objeto principal da convocação A seguir' passou-se à discussão do segundo ponto'

tendo sido definida a abertura unediata dà processJ eleitoral para composição da nora.Diretoria"

com data e prazos paÍa apresentação de Chapas a seremdefinidos e amplamente divulgadgl. em

;"d"r-;;óigã", aà lrriiçu ao f.uuar,o n.rt" Ertudo. por finr, em Assuntos Gerais, decidiu a

Assembléia autorizar a AJUSfiS a impetrar Mandado de Segurança PJeyentip em favor de

,"rr 
-"rrà"i"J"t, 

.iunto ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região' com a

-a,*" rrgÀ*iá possivet. Nada *ais haiendo a ser tratado' foi encerrada a Sessão às onze horas

e cinqúenta minutos. PaÍa constar, eu, Antônio Francisco Gomes' lawei a presente At4 que

depoii de lida e aprovada será por todos assinada'
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