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Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do

Espírito Santo - AJUSTES

Pç Francisco Teixeira da Cruz, ne L6, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/Es - Cep:

29.010-903 - Tel: 3233-07 47 - CN PJ: 35.963.792/0007-84

ATA DA ASSEMBLÉIN OO OIN ZS OC SETEM BRO DE 2015.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e

trinta minutos, no Plenarinho do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região,

situado na Rua Pietrangelo de Biase,33,6e andar, Ed. Castelo Branco, Centro, Vitória, foi

iniciada Assembléia Geral Extraordinária, presidida pelo Sr. Presidente George Luiz Barcelos

Santos. A assembléia foi iniciada com esclarecimentos aos presentes sobre a taxa de 3%

cobrada dos servidores sobre o valor da fatura mensal da UNIMED. Sendo 2% para pagar a

empresa UNIMAR (responsável pelo gerenciamento do plano de saúde) e 1% a título de taxa

de administração para Ajustes. Foi passada a informação que o contrato entre a Ajustes e a

Unimar previa que a rescisão poderia ser realizada de forma unilatêrã1, desde que avisada

formalmente com 60 dias de antecedência. Assim, em 30 de março de 2015, foi comunicado a

Unimar a intenção da Ajustes em encerrar o contrato, por não atender plenamente aos

objetivos definidos. O contrato com a Unimar foi encerrado em 30 de junho de 2015. A

Dlretoria da Ajustes decidiu que a própria Associação gerenciaria o plano de Saúde e, para isso,

contratou uma funcionária com experiência na área. Em razão disso, fica mantida a cobrança

de 3% a título de taxa de administração. Com relação às doações realizadas pela AJUSTES ao

Comando Geral de Greve, o Presidente da Ajustes informou que, após solicitação do

Comando de Greve dos Servidores do Poder Judiciário Federal, para ajudar nas despesas de

deslocamento e estadia dos servidores à Brasília, com a finalidade de pressionar os

parlamentares a votarem o PLC 28/2015 e depois para a derrubada do Veto 26, a diretoria

doou o valor de RS10.000,00 divido em três parcelas. Foi ratificada a doação pelos presentes.

Lista dos presentes em anexo. Nada mais havendo para registrar, eu, Valdir Jose de Sousa, Ls

.".

Tesoureiro, lavrei a presente ata que se or mim e pelo Presidente da AJUSTES assinada.
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George Barcel Sant Valdir Jose de Sousa*L\
Presidente
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
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Pauta:
1 - Custo de administração do piano de saúde

2 - Referendo de doações feitas ao Comando Geral de Greve
3 - Assuntos gerais

Lista de presenÇa
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Ata da Assembiéia Geral Extraordinária AJUSTES
25 de setembro de 2015
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