ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DO PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021, COM A PRESENÇA DOS ASSOCIADOS ARLETE ALVES
RIBEIRO, SERGIO NASSER FILHO, SANDRA REGINA PESTANA TIRLONE, CARMEM LUCIA ANTONIO ,
HUDSON CAVALCANTE BORGES, DALMARIO FILHO, ROSANA SACCO DOS ANJOS DOS SANTOS, GILVAN
LOPES NERY , DOUGLAS FERNANDES, HERON CESAR MOREIRA, INGRID MARIA HENNDGER, LESLIE
LEITE, LOURDES BARROS, PATRICIA SOARES SETTE, CARLOS SOUSA, ANEZIO HENRIQUE JUNIOR, E
MARCELO MENDES .

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às 20hs , em segunda chamada,
reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os Associados da ANATECJUS, por meio da plataforma zoom,
comigo Secretária nomeada, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Informes: Com o uso
da palavra, pela Secretária foram prestados os informes, com breve relato da atuação da atual Diretoria
no Biênio 2019/2021. A pedido da Sra. Presidente, foi solicitada e aprovada a inversão da pauta. c)
Convocar eleições para a nova Diretoria, biênio 2021/2023, a ser realizada ano dia 08 de julho de 2021,
por votação eletrônica por meio do grupo de Whatsapp dos associados “ANATECJUS – SOMOS NÓS!”,
com início às 9hs, findando às 18hs, impreterivelmente; d) Inscrição e eleição dos integrantes da
Comissão Eleitoral: Com o uso da palavra, a Sra. Secretária questiona aos presentes acerca de
interessados em compor a Comissão Eleitoral. Manifestaram interesse e foram eleitos por unanimidade,
Hudson Cavalcante Borges, Sandra Regina Pestana Tirlone, Rosana Sacco dos Anjos dos Santos e como
Suplentes, Heron Cesar Moreira e José Everson Nogueira Reis, que ausente, manifestou interesse pela
rede social Whatsapp; e) Deflagração da inscrição das chapas que concorrerão às eleições das 8hs do
dia 22 de junho de 2021, às 18hs do dia 01 de julho de 2021, mediante requerimento no seguinte
endereço eletrônico: comissaoeleitoral@anatecjus.org.br; b) Prestação das contas relativas ao período
do mandato em curso: Pela Sra. Presidente, Arlete Alves Ribeiro foi apresentada a prestação de contas,
sendo disponibilizada a mesma para consulta aos associados. Colocada em votação, as contas foram
aprovadas por unanimidade; f) Prorrogação do mandato da atual diretoria até o final do processo
eleitoral com a posse dos eleitos. Antes de colocada em votação, o Sr. Hudson e Sra. Rosana ponderaram
a necessidade de prorrogar o mandato da atual Diretoria até o dia 21 de Dezembro de 2021, para o caso
de não haver chapa inscrita/eleita para o biênio 2021/2023, porquanto será necessário um prazo
adequado para as providências que se fizerem necessárias à extinção da Anatecjus. Após debates,
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade, para caso da ausência de posse da Diretoria, biênio
2021/2023, a prorrogação do mandato da atual Diretoria até o dia 21 de dezembro de 2021; g)
Divulgação do resultado e posse dos eleitos, no dia 16 de julho de 2021. Às 21hs30min, encerrada a
ordem do dia e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a assembléia, cuja ata
vai pela Presidente e por mim que secretariei devidamente assinada.

Brasília, 21 de junho de 2021.

ARLETE ALVES RIBEIRO
-Presidente-
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