
1ª     TENTATIVA     DE     ACESSO - DATA: 26  /  03  /  2018

Obs. 1 - DO LIVRE ACESSO - O Estatuto do Sinjur (art. 63) diz que o acesso será livre aos conselheiros a

qualquer hora e sem restrição. E a Diretoria se fez de inerte.

Obs. 2 - DA REUNIÃO TRIMESTRAL: O Estatuto do Sinjur (art. 18, ''e'') diz que a Diretoria deverá entregar

os balancetes ao Conselho obrigatoriamente a cada 3 meses. E a Diretoria se fez de inerte.



2ª TENTATIVA DE ACESSO - DATA: 03 e 06/04/2018

Obs. 1 - Através de comunicação por e-mail o conselheiro informou os diretores,
em dois momentos, sobre a necessidade de transparência nos gastos da entidade.



3ª TENTATIVA DE ACESSO - DATA: 02/05/2018

Obs. 1 – O alerta e o comunicado foi recebido, porém, a diretoria continuou ignorando
o estatuto e o próprio conselheiro, inviabilizando a fiscalização. 



4ª TENTATIVA DE ACESSO - DATA: 15/10/2018

Obs. 1 – Mais uma vez, o conselheiro compareceu na entidade para NOTIFICAR  a
atual  diretoria,  que continuou  ignorando o  seu  poder de fiscalização.  Foi  recebida
diretamente pela própria Presidente     que estava ciente de tudo.



1º PEDIDO DE SERVIDOR FILIADO – DATA: 27/11/2018

Obs. 1 – Tendo em vista os gastos desnecessários e desmedidos da atual diretoria a
Representante Sindical do Edifício-Sede do TJ/RO, formulou pedido de esclarecimento,
tendo em vista que o Sindicato a ignorava assim como ignorava o conselheiro também.
Uma nova banca de advogados foi contratada sem a autorização da categoria. 



2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REALIZADO EM 02/05/2018

Obs. 1 – Mais uma vez insatisfeita com a atual diretoria do sindicato, a Representante
Sindical cumprindo a sua função, procurou o conselheiro para obter informações do a
respeito da transparência na entidade.



5ª TENTATIVA DE ACESSO - DATA: 07/05/2019



Denúncia Feita pelo Conselheiro Fiscal através de Entrevista no Site apontando as
irregularidades da atual diretoria



Denúncia Feita pelo Conselheiro Fiscal no MPT pedindo Investigação no Sinjur e o
afastamento das suas funções


