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Ata da P Assembleia Extraordinária do Sindicato do Sindicato dos trabalhadores no Poder 
Judiciado do Estado de Rondônia-Sinjur, conforme publicação no anexo do DJE/RO n° 034 Quarta 
Feira, 20 de Fevereiro de 2019, realizada na sede deste Sindicato sito na Rua Venezuela, 1082, 
Bairro Nova Porto Velho, CEP 76820-100 e Assembleia na Comarca de Ouro Preto do Oete-RO 
realizada via Video Conferência com os seguintes assuntos Deliberativos. 

A Comarca deliberou que o Consijur permaneça na Cidade de Cacoal, e que seja reservado o 
direito da Diretoria tomar decisões em relação a logistiça e com melhor orçamento; e em 
relação a Festa do Servidor, que seja feita uma analise orçamentaria e se houver 
possibilidade realize, caso não seja viavel aos cofres da instituição, que deixe de realizar, 
embora o momento seja de grande relevancia para a categoria que tanto já lutou para ser 
reconhecida, como principal representatividade dos direitos da categoria; 

 
Em relação aos Pedidos Administrativos feito ao Tribunal de Justiça, deliberou-se que o 
Presidente do Tribunal de Justiça seja notificado,l'e dê um prazo para que o mesmo se 
manifeste a cerca dos pedidos, e caso não cumpra dentro do prazo sugerido, proceda-se uma 
denuncia ao CNJ e que seja feita um bom trabalho publicitado para que possa atingir o 
máximo de(conciêntição e garantia efetiva dos(diritos da Categoria. A categoria mencionou _ _ 
que a denuncia ao CNJ já é tardia, mas já que nao foi feita anteriormente, que tenhamos 
cautela; 

 
A materia sobre a permanência de Filiado em Cargo no Conselho Fiscal, a Comarca delibera 
que seja cumprido o Estatudo, e em caso omisso, que seja o assunto tratado em Assembleia 
especifica para o caso. 
A ComMa acredita que esta sendo feito um bom empenho em prol da categoria, e que a 
relação de confiança deve ser garantida. 

Na Comarca de Ouro Preto, foi feito um acordo, que os servidores assistisse a Assembleia 
em seus cartórios, fizessem seus questionamentos, e ao final do dia, seria feito um apanhado 
e fariamos as deliberações. O acordo foi cumprido. Nada mais havendo a ser tratdo, encerra-
se esta assembleia e a presente ata que após lida e achada de acordo vai devidamente 
assinada. 

Ouro Preto do Oeste-RO, 22 de Fevereiro 2019 
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