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Pç Francisco Teixeira da Cruz, ns 1.6, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/Es -
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Ata de Reunião de Diretoria 3010112020

Ao trinta dias do mês de janeiro de 2020, a Diretoria da AIUSTES se reuniu na sede da AJUSTES

TRT, situado na Pç Francisco Teixeira da Cruz, 76, sl 1306, Centro - Vitória / ES. Estavam
presentes Sr. George Luís Barcelos Santos Presidente; Silvana Maria Gonçalves lacobina, Vice
Presidente; Giordando Trindade Bruno - le Tesoureiro; Celia R Schneider De Martin - Gerente
Adm; Tatiana Seixas - Jornalista AIUSTES

O Presidente da AJUSTES inicia a reunião, informando os assuntos a serem discutidos que
seguem abaixo relatados:

- Ginástica laboral - Ver possibilidade de emissão de notas fiscal por parte dos profissionais
prestadores de serviço da ginástica laboral - retenção dos impostos IRRF L,S%, O,65yo pls,3%

CONFIINS, 1% CSFL.

- Aluguel de carros oferecido pela V1: Não liberar no momento. Ver com a V1 o bloqueio de
Wolgran Barcelos, em virtude da inadimplência.

- Bônus aniversário: fazer o pagamento para o funcionário através de recibo.

- Curso qualificação funcionários: Silvana verá a possibilidade de conseguir espaço junto ao
SINPoJUFES e em seguida concretizar a contratação do curso. A AJUSTES utilizaria o espaço e
em troca arcaria com o custo para funcionários do SINPOJUFES. Verificar coma Gislaine o valor
da avaliação 360e.

- olimpíadas - como será o tratamento com relação âo Ministério público: ver com o contador
como seria a contabilizâção valor recebido pela AJUSTES rêferente a mensalidade paga pelos
servidores do MP. E ver com a advogada da AIUSTES se há algum impedimento legal.

- Bolsa - ver com a Natiely, pegar a amostra e ver prazo de ent
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- Ofício para Presidência do Tribunal - formalizando interesse da AJUSTES na ocupação de uma
sala na nova sede do TRT. Passar modelo para a Diretoria AJUSTES, antes do envio.

- Corridas de rua - Nas corridas com maior quantidade de inscritos, a A.IUSTES aumentará o
número dos sorteados para 10 por mês.

- Eventos - Esquematizar através de planilha os contatos, orçamentos, e demais informações
para organizar os eventos que serão realizados anualmente.

- Realização de um café da manhã, em 15 de fevereiro, ás 09:00 hs, com os demais integrantes
da Diretoria, para consolidar o cronograma de ações anual de eventos que serão
proporcionados pela AUSTES no ano de 2020. Solicitando sugestões e colaboração dos demais
integrantes. A Silvana, esta responsável pelo envio do convite aos diretores.

- Dia lnternacional do Mulher - Tatiana confirmará o orçamento com o Studio Dudu Garcia, o
custo para maquiaBem e fotos, para definir a quantidade de sorteadas.

Nada mais havendo para o momento, eu celia Rocha s De Martin, Gerente Administrativa, lavrei
a presente Ata que segue por mim e pelo Presidente a AJUSTES assinada.

Celia Rocha S De Martin

Gerente Administrativa

AJUSTES

George L Barcelos Santos

Presidentê
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- Conôa Havaina - Realização em 16 de fevereiro. Divulgação imediata, com abertura de OL

semana para inscrição.
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