
PROCESSO: PROAD nº 2497/2021

ASSUNTO: Ofício Sisejufe/AP nº 044/2021 - Comitê previsto no Ato 57/2021 (Protocolo da Presidência
nº 360/2021)

DESPACHO

Trata-se de ofício pelo qual o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro –
SISEJUFE, considerando o teor do Ato nº 57/2021 e da Portaria nº 175/2021, que, respectivamente, institui o
Comitê para realização de estudos, proposição de planos de ação e cronograma, com vistas ao cumprimento
do previsto na Resolução nº 296, de 25 de junho de 2021, e nomeia seus membros, requer sua participação
no referido Comitê como representante dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

A Portaria nº 175/2021, que designou os integrantes do Comitê em referência, já indica a servidora Daniela
de Almeida Carelli Mendes da Cunha como representante dos servidores do 1º grau, e o servidor João
Machado Fonseca Neto como representante dos servidores do 2º grau. No mais, o Diretor-Geral, o Diretor da
Secretaria-Geral Judiciária, o Diretor da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, o Assessor da
Presidência Sérgio Coelho Júnior e a Secretária-Geral da Presidência, todos servidores, também integram o
referido Comitê. Desta forma, entende esta Presidência que a categoria dos servidores já se encontra
devidamente representada na assentada das reuniões do aludido grupo.

Não obstante, as propostas porventura submetidas por esse respeitado Sindicato serão analisadas e
debatidas no âmbito do referido Comitê, podendo, inclusive, sua Coordenação convidar o requerente, como
também outras associações, para participarem de suas reuniões, quando assim se fizer necessário.

Por último agradece esta Presidência quanto à voluntariedade do Sindicato requerente, sendo certo que o
êxito deste Regional dependerá sempre da cooperação de todos.

Isto posto, à Secretaria-Geral da Presidência para que oficie à Srª Maria Eunice Barbosa da Silva, Presidente
do SISEJUFE, dando-lhe ciência do presente despacho.

Após, arquive-se temporariamente.

 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2021.

 

(Documento assinado digitalmente)
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