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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às dezenove horas e trinta
minutos, no Plenrírio do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, situado na
Rua Pietrangelo de Biase, 33, ó" andar, Ed. Castelo Branco, CentÍo, Vitóri4 foi iniciada
Assembléia Geral Extraordinári4 presidida pelo Sr. Presidente Lourimar Virgílio Rodrigues da
Costa. A assembléia foi iniciada com esclarecimentos a respeito aos servidores presentes de
como ocorreu toda a negociação entre o TRT e a UNIMED para o reajuste ocorrido no
ano de 2010. Inclusive foi informado pela servidora CONSUELO PAGANI, que
altemativas de contratação de outros planos foram avaliadas, mas nenhuma apresentou
condições necessiírias para a substituição do plano em vigor(UNIMED).Foi esclarecido
pela CLEIDE MARA e pelo CARLOS TADEU GOULART sobre como foi
consolidado o reajustes de l0%: Este reajustes foi consolidado tendo como referência o
valor total da fatura da UNIMED.Houve questionamento por parte da servidora
EUZIMAR MEIRELES, sobre a não divulgação dos fatos referente a negociação de
2010. Foi informado que para o reajuste do ano de 2011. A Presidência do TRT
convocou a AJUSTES e a AMATRA, para que juntos participassem das negociações
sobre o reajuste deste ano. Pois a UNIMED realizou proposta de reajuste inicial de
150lo de aumento. A presidência TRT fez contra proposta de 0o/o. A UNIMED realizou
contra proposta de \Yo, e em seguid4 após outras negociações, proposta final de 5%.O
Presidente da AJUSTES solicitou licença ao SINDICATO para que o advogado da
AJUSTES participasse da assembléia.Com a pauta em discussão houve questionamento
por parte do servidor ARCHIMINO sobre a legitimidade da AJUSTES com relação a
representação dos servidores que não são associados. Como o assunto foi questionado,
foi concluído que a AJUSTES não tem legitimidade de representação, mas que o
SINDICATO tem legitimidade constitucional.Após debate, foi realizada sugestão para
a criação de uma comissão para representar os servidores nas negociações de reajustes
que ocorrerão em 2012. Visto que para o ano de 201 l, não caberia a intervenção desta
comissão em uma negociação quejá estava em fase de conclusão.O servidor MARCOS
VINICIUS COUTINHO votou contra a criação desta comissão.para a criação dest4 foi
destacado que para a formação da comissão, deveria haver ampla divulgação a todos os
servidores.Para formação de tal comissão os servidores abaixo informados que estavam
presentes a assembléia, se candidataram a paÍicipar. São eles:ARI ANTONIO STEIN
LIMA, AUGUSTO CELIO RODRIGUES DE SOUZA, CONSUELO PAGANI,
ARNALDO GOMES SOARES, DENISMAR DE OLIVEIRA MARQUES, ELZIMAR
MEIRELES. O servidor AUGUSTO CELIO se candidatou a coordenador da comissão.
mas a pedido de CARLOS TADEU. o mesmo retirou sua candidafura ao cargo e
posteriormente solicitou também a retirada do seu nome com integrante da comissão.
Foi concluído que tal comissão iniciaria os trabalhos o quanto antes, para os
preparativos das negociações do ano de 2012, que tem como data base o môs de julho
de 2012. com início das negociações para o mês de mai presentes
em anexo. Nada mais havendo para registrar, eu.
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Secreário lavrei a presente ata que segue por mim e pelo Presidente da AJUSTES
assinada.XX
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