
Ç
..;rr()

1
iàL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD
MUDAN A DE ENDERE o ir, ..

}rtlto Úo Íttulor c Documcnto

oítot Nvntm casÍELLo ÍtllctlÉt

rrcaoFllmE "l428 2 0

Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e nove'

às dezenove horas e trinta minutos, na sala 305 do Edificio Vitória Park, situado na

Avenida Cleto Nunes, número oitenta e cinco, teve início a Assembléia Geral

Éxtraordinária da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho - AJUSTES,

nos termos do Edital de Convocação do dia cinco de outubro, com a seguinte

ordem do Dia: Mudança de endereço da Sede da Associação para Rua Quintino

Bocaiúva, número dezesseis, Edificio Navemar, sala 1.306, no centro de Vitória. A

mudança proposta deve-se ao fato de a sala atualmente ocupada pela AJUSTES,

gentilmente ôedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, teve sua

ãevolução solicitada pela Administração do orgão, sob a alegação de contenção de

despesas, vez que se trata de imóvel alugado. Considerando que a receita atual da

Associação comporta com relativa folga a locação da referida sala, cujo valor do

aluguel à a" nS jAO,OO (cento e oitenta reais), acrescido da taxa de condomínio de

aprãximadamente R$ 50,00 ( cinqüenta reais), foi aprovada por unanimidade a

lácação em tela. O período de vigência do contrato será de um ano, iniciando-se no

dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e nove e encerrando-se

no dia vinte cinco de outubro de dois mil, conforme estipulado pela empresa

administradora do imóvel, podendo ser prorrogado ou não, conforme interesse das

partes. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia Geral às vinte

iroras. Para constar, eu, Dalizete Gomes Nascimento Dantas, lavrei a presente Ata,

que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os associados presentes à

Assembléia Geral Extraordinária.
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Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e nove,

às dezenove horas e trinta minutos, na sala 305 do Edificio Vitória Park, situado na

Avenida Cleto Nunes, número oitenta e cinco, teve início a Assembléia Geral
Extraordinária da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho - AJUSTES,
nos termos do Edital de Convocação do dia cinco de outubro, com a seguinte
Ordem do Dia: Mudança de endereço da Sede da Associação para Rua Quintino
Bocaiúva, número dezesseis, Edificio Navemar, sala 1.306, no centro de Vitória. A
mudança proposta deve-se ao fato de a sala atualmente ocupada pela AJUSTES,
gentilmente cedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, teve sua
devolução solicitada pela Administração do Orgão, sob a alegação de contenção de
despesas, vez que se trata de imóvel alugado. Considerando que a receita atual da
Associação comporta com relativa folga a locação da referida sala, cujo valor do
aluguel e de RS 180,00 (cento e oitenta reais), acrescido da taxa de condomínio de
aproximadamente RS 50,00 ( cinqüenta reais), foi aprovada por unanimidade a
locação em tela. O período de vigência do contrato será de um ano, iniciando-se no
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e nove e encerrando-se
no dia vinte cinco de outubro de dois mil, conforme estipulado pela empresa
administradora do imóvel, podendo ser prorrogado ou não, conforme interesse das
partes. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia Geral às vinte
horas. Para constar, eu, Dalizete Gomes Nascimento Dantas, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os associados presentes à
Assembléia Geral Extraordinária.
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