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Assembléia Geral Extraordinária - 25 de maio de2012

Em vinte e cinco de maio do ano de dois mil e doze, a Diretoria da
AJUSTES se reuniu em Assembléia Geral Extraordinária, com início às
18:30 h, no Plenarinho do situado no Ed Castelo Branco - Vitória.
Estavam presentes os seguintes membro da diretoria: Sr. Lourimar Virgílio
Rodrigues da Costa, Presidente; George Luiz Barcelos Santos, Vice
Presidente; Claudineas de Jesus Souza, Primeira Secretária. Seguem
abaixo os seguintes itens discutidos: Foram apresentados aos associados
presentes a Ata assembleia datada de 26106/2002, onde falava sobre o
acordo, referente a redução do percentual de desconto (mensalidade
AJUSTES) sobre os vencimentos dos servidores associados a AJUSTES, e
apresentado também, levantamento dos gastos mensais da AJUSTES em
comparação a sua arrecadação.
Sendo constatado pelos presentes, que o valor mensal arrecadado esta bem
próximo dos valores de gastos totais mensais. Foi dilr:lgado entre os
presentes que todas as demais associações e sindicatos tiveram os valores
de suas mensalidades reajustados, situação que até o momento não tinha se
aplicado a AJUSTES.
Foi informado também, que a AJUSTES adotou uma série de medidas,
como a redução de custos e alteração dos contratos com conveniados
ativos, para que o não fosse necessário a solicitação de aumento do
percentual de descontos entre os servidores associados.
Inicialmente foi proposto pelo Presidente Lourimar Virgilio, o aumento do
percentual de desconto que atualmente e de 0,5%o sobre o vencimento bruto
do servidor, para desconto de l oá.

Tal proposta foi contestada pelo associado Archimino Siqueira, com
argumento de que o se o referido reajuste se concretizasse, haveria um
aumento considerável no número de solicitação de desfiliações. Então foi
proposto pelo mesmo servidor, que o aumento deveria ser de 0,5oá para
0,6%. E que quando houvesse o reajuste no vencimento da categoria, e se
esse fosse maior que o percentual de reajuste concedido por esta
assembleia, deveria se realizar nova assembleia, para revisão do valor
reajustado. Proposta que foi aceita por todos os servidores associados
presentes.
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A proposta sobre a cobrança da taxa de administração da telefonia celul
foi votada e rejeitada pela maioria dos associados presentes, visto que
houve concordância sobre o aumento da contribuição mensal.

Proposta
presentes.

Nada mai

que também foi aceita por todos os servidores associados

endo o momento, eu Claudineas
iapJesus, Secretária I resente Ata q segu por mim assinada.

E, eu Lourimar Virgilio Rodrigues da
Costa, S, também assino a presente Ata.
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