
Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do Espírito Santo -
AJUSTES

Rua Quintino Bocaiúva, no 16, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/ES
Cep: 29.010-903 - Tel: 3233-0747

CNPJ: 35.963 .79210001-84

Ata de Reunião de Diretori a - 01 de outubro de 2009

Em primeiro de outubro do ano de dois mil e nove, a Diretoria da AJUSTES
se reuniu na sede, situada na Rua Quintino Bocaiúva, no 16, Sala 1306' Ed.

Navemar, Centro, Vitória. Estavam presentes Sr. Lourimar Virgílio Rodrigues
da Costa, Presidente; Sr. Julio Cesar Duarte Portugual, Vice Presidente; Sr.

Marcos Decote Rodrigues, Tesoureiro; Sr. Arnaldo Gomes Soares, 20

Tesoureiro; Sra.Claudineas de Jesus Souza, Primeira Secretária, Sr. Walter
Pinto Teixeira Filho e Sr. Sebastião Jose da Silva, Membros do Conselho
Fiscal. A pauta é composta pelos seguintes assuntos:1- OlimpÍadas dos
Servidores da Justiça do Trabalho 2009; 2- Reforma da sede social da
AJUSTES; 3- Apresentação da proposta de convênio com advogado. Ficou
decidido, por maioria dos presentes, que deverá ser elaborado, pela diretoria
em conjunto com o diretor social, um regulamento estabelecendo critérios de
participação dos associados nas Olimpíadas do Servidores da Justiça do
Trabalho, bem como definir, de forma clara, a participação dos associados e

da AJUSTES nas despesas necessárias a participação no evento. Em

relação a reforma da Sede Administrativa da AJUSTES, foi aprovada pelos
presentes, desde que seja realizado um total de três pesquisas de preço de
mão de obra e de material. Foi negada a proposta de convênio com
advogado Fábio Borgo, visto que os membros da diretoria entenderem que
não há demanda que justifique tal parceria. Em relação a despesa de
telefone celular do Presidente da Ajustes, decorrente de ligações para tratar
de assuntos de interesse da Associação, ficou estabelecido que não será
consignado mensalmente, a tÍtulo de compensação, o valor de R$ 200,00
(duze t ais) na folha de pagamento do Presidente. Sem mais, eu

a Secretária, lavrei a presente ata que segue por mim e
entes assinada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vitória 01 de outubro de 2009.
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