
Lista de Presença da Ata da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciatio no Estado de Rondônia-SINJUR, realizada na Comarca de Outo Preto do Oeste-RO. No
dia 14 de Junho de 2019, com o seguinte assunto deliberativo. ApresentaÇão da Prestação de contas
ano Exercicio 2018 e deliberações.
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ATA DA ASSEM~LEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICADO DOS! TRABALHADORES I?O
PODER JUDICIARIO NO ESTADO DE RONDONIA-SINJUR, CONFORME PUBLICAÇAO
NO ANEXO DO DJ/RO n° 107, TERÇA FEIRA, 11 DE Junho de 2019, REALIZADA NA S
DEPENDENCIAS DO FORUM DE OURO PRETO DO OESTE-Rd.Aos 14 (Catorze) dias de
Junho de 2019 às 8:30 horas, os sindicalizados, reuniram-se em suas salas com o compromisso de
Assistir a transmissão da Assembleia Geral Ordinária, realizada em) Porto Velho, na sede do
Sindicato sito na Rua Venezuela n° 1082, conforme Edital de Convocação publicado. Pela
representante Sindical foi informado a pauta desta Assembleia que Item por objetivo único a
apresentação da prestação de contas Ano Exercício 2018 e Deliberação. Após todos os presentes
esclarecidos e prontos a votar, a Comarca deliberou pela Abstenção, sbbre a justificativa que não
foram desenvolvidas as atividades de exame documental da movimenta~ão financeira e Contábil do
exercício de 2018, mesmo informando que a documentação estava disIlonível no site do Sinjur. A
sindicaliza Odeneide Godinho Machado, fez suas considerações, e I votou pela reprovação da
referida Prestação de contas. Nada mais havendo a ser tratado, encbrra-se esta assembleia e a
presente ata lida e achada de acordo vai devidamente assinada. Ouro Preto do Oeste, 14 de Junho
&2019. I
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