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Aos cineo dias do mês de setembro do ano de dois mil e três, as dezenove horas e
trinta minutos, no Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima
Região, situado na Rua Pieffangelo de Biase, 33, 6" andar, Ed. Castelo Branco.
Centro, Vitória foi iniçiada Assembléia Geral Extraordinána, presidida pelo Sr.
Presidente Lourimar Virgilio Rodrigues da Costa. A assembleia foi iniciada com
cselarceuncntos a respeito de perda do tc,r-reno eomprado pela A,IIJSTES no ano de
mil noveçento e noventa e frês, a recisão do çonvênçio firmado çom a APCEFdevido
a demanda ter sido muito pequena durante os quaÍo meses de expcriência. Foi
desmostrado aos interessados, o gasto çom a reforma da sede e çom a festa de
aniversiirio da AJUSTES. Com relação a sobra da came, a Sra- Januza Monteiro e o
Sr. José Carlos Bandeir-a sugcrem que seja doada para três instituições filantrópieas,
não hove nenhuma manifestação contriíLr-ia as sugestões. A assembléia ratifiça a
participação do Sr. Lourimar no Encontro de Nacional dos Presidentes de
Associações de Servidores da JusÍiça do Trabalho, em Florianópolis, no periodo de
dezesseis a dezenove de outubro do corrente ano, e que o gasto da viagem seria
ealeulado çom base no va,lor d-a diária pag*a pelo Tribuna!, pa:-a o çargo dç nível
medio. Ratific4 tambem, o çontrato com a COIMEX e o Seguro de üda sm grupo
desde que não seja consignação em folha. E levantada a questão de qual sériá a
partiçipação da AJUSTES na festa de çonfratemização do Tribunal. O Sr. Paulo
Spnelli sugere que a AJUSTES faça a festa ou contribua com um percentual para os
assoeiados. A Sra, Sonia Blaçkman, sugerc que a AJLISTES eontnbua com aem por
cento para o associado. Na votação das propostas Sra. Claudineas de Jesus Souzq
José Carlos Bandeira e Faulo Renato Spnelli votam que a conir-ibuição deva ser de
cinquenta por cento do valor do buffet e somenfe para os associados. A Sra. Janrza
Monteiro, Sr. Sebastião Jose da Silva e a Sra. Sonia Leandro Blackman votam para
que a eonh"ilruição seja de çcm por çcnto do valor do truffct também pa.ra assoeiados.
O presidente, Sr. Lourimar desempata ern favor do pagamento integral, inclusive
para secretária da AJUSTES Sra. Laudicéia. Após contâto verbal com o sr. Diretor
Geral do Tribunal, o Sr. Presidente informa que não e possivel vincular o
desligamento da Asssociação ao TRT e encerra a Assembleia abrindo o prazo de
noventa dias para sugestões destinadas a mudança do t_uto. T.ista dos presentes
em aÍrexo. Nada mais havendo para registrar, eu,

te da AJUSTES assinada.XX
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lawei a presente ata que segue por mim e p _->
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