
AJUSTES - Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do
Espírito Santo.
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Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e quatro, às dezenove horas e trinta

minutos, foi iniciada, em segunda convocação, Assembléria Geral Extraordinária

no Plenário de TRT, situado na Rua Pietrangelo de Biase, no 33, Ed. Castelo

Branco 60 andar, para deliberar sobre a festa de confraternização dos servidores.

Estavam presentes onze associados, incluindo alguns diretores. o Diretor social

sr. Fernando Dias dos santos apresenta três propostas: 1 - Festa no wall Street

com consumação mínima de quinze reais por pessoa mais o pagamento do DJ;2 -
Festa no clube Álvares cabral, cujo o custo seria de aproximadamente três mil e
quinhentos reais, mais ECAD, decoração e consumação individual; 3 - Maison

orange no valor de vinte e oito reais, com buffet completo incluindo um prato
quente, decoração, sendo o DJ à parte. o primeiro ponto a ser decidido é sobre a
realizaçáo ou não da festa em parceria com o TRT. oito dos presentes foram a
favor, tendo sido contra os associados José carlos Bandeira e Antônio Francisco
Gomes. o sr. Arnaldo Gomes soares propôe que a Associação arque com as
despesas referentes ao espaço e a música, sendo a consumaçáo assumida por
cada servidor. sugere, ainda, que se for obtido patrocínio, este seja revertido em
brindes, e se o SINPoJUFES colaborar será para ajudar compor o gasto da festa.
A proposta da festa no Maison orange e deriberada pera maioria, sendo a forma de
pagamento tabelecida posteriormente. Nada mais hevendo, eu

eira secretária lavrei a presente ata que segue por mim e
pe o a Ajustes assinada_ Lista dos presentes em anexo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/lrú



1

LISTA DE PRESENÇA

Assembléia Geral Extraordinária

20t0912004

i .\Ã \*,ot- \*\-,,\*- 
UÀv.r^^<^- - serPt

Z- Fà,ó,q* íÍ1y^-^^ J, íhz/. ^ S€rtt

3 - fiurí,r,0 ínfi^tcrtLo
A^r, a& 

-><-t--c<z>

q LttLt s) '4,4.-

,4,(í\ _ 5 € t//5

4

6, ^ lL. i^ - ^1./\ \,.ua e)"--e_-
V - ru*<.s )arya^bJt,itr"s

q-.,\q?.

Çú e<-, í 
-^Qr a.* c^ "e-L*

?-Ç"wc-tw^olr^t \;
lo- J-";r^^^"( UÂ
ll- W",lÍ^ ?;*A íz;*t"'o' {ilF'

ol"n S.^l-,.-1

CK


