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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 Aos vinte e  quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em 

segunda convocação, na sede do Sintrajurn, com endereço acima transcrito, iniciou-se 

a Assembleia Geral Extraordinária, com a presença de treze (13) sindicalizados para 

deliberarem sobre os itens constantes do edital publicado no sítio do SINTRAJURN e 

enviado via e-mails aos sindicalizados, com a seguinte pauta: 1) Redução no valor da 

taxa sindical mensal; e  2) Autorização para pagamento das custas processuais nas 

ações para cobrança da correção do PASEP dos sindicalizados. Instalada a 

Assembléia, a mesa foi composta pelos sindicalizados Idalmo Machado da Costa, Luiz 

Carlos Ferreira, Paulo Marcelino da Silva e Daniel Brandão da Cruz Lins. Iniciada a 

assembleia. A reunião teve seu inicio com a leitura do edital de convocação. Logo após,  

Idalmo Machado da Costa apresentou um resumo da situação financeira do 

SINTRAJURN, afirmando que havia margem suficiente para reduzir a mensalidade 

sindical no percentual de vinte e cinco por cento (25%), vez que o sindicato tem 

apresentado um superavit nas suas contas e direcionados estas sobras para 

aplicações financeiras; os sindicalizados Leandro, Silvana e Max Foebell, ao usarem 

da palavra, posicionaram-se contra, alegando receio de enfraquecimento do 

SINTRAJURN com esta medida e que esta redução na contribuição em nada 

contribuiria para aumentar o número de filiados. Luis Carlos aduziu da impossibilidade 

desta decisão em assembléia, sem o quórum de dois terços dos sindicalizados, tendo 
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o Coordenador Geral Idalmo Machado da Costa e José Rui, afirmado que havia 

previsão no parágrafo único do artigo 9º do  Estatuto da Entidade desta permissão, 

tendo sido esclarecido que já houve decisão similar em assembléia, alguns anos atrás,  

para aumento da contribuição. Levado esta preliminar para votação por nove (09) votos 

favoráveis e três (03) contrários, entendeu a assembleia pela sua rejeição. De imediato, 

passou-se a discutir o mérito da proposta de redução da mensalidade, tendo Idalmo 

Machado da Costa, defendido a redução do percentual de 0,8% (oito décimos por 

cento),  constante na alínea “a” do artigo 9º do estatuto do SINTRAJURN, para 0,6% 

(seis décimos por cento), do total de sua remuneração bruta (excluídas verbas 

assistenciais e indenizatórias), e após, os descontos previenciários e imposto de renda, 

o que resultaria numa redução de vinte e cinco (25%) no valor da mensalidade sindical. 

Levado esta proposta à votação, houve aprovação, com oito (08) votos favoráveis, dois 

(02) contrários e três (03) abstenções. De imediato, passou-se ao segundo item da 

pauta, tendo a assembleia deliberado pela autorização com dez (10) votos favoráveis, 

nenhum contrário e uma (01) abstenção para autorizar o pagamento pelo sindicato das 

custas processuais das ações individuais para cobrança da correção do PASEP. Não 

havendo mais nada a ser deliberado, a assembleia foi encerrrada, cuja ata segue 

devidamente assinada pelo presidente e secretário. 
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Presidente da Assembleia 

 
 

Daniel Brandão da Cruz Lins 
Secretário da Assembleia 

 


