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Ata ele R-cu.ni de Diretoria

Aos três dias do mês dc sctcmllro do ano de dois mil e três, as dezenove horas e

trinta minutos, a Diretoria da AJUSTES se reuniu na sede, situada na Rua Quintino
Bocaiúvq no 16, Sala 1306, Ed. Navemar, Centro, Vitória para deliberar assuntos
que deverâo ser passados em Assembleia. Estavam presentes Sr. Lourimar Virgilio
Rodrigues da Costa" Presidente, Claudineas de Jesus Souza, Primeira Seçretaria,
Jussara dc Souza DuaÍe, Diretora Soçial c Sonia Lca-:rdro Blaelsna-!, Mcmbro do
Conselho Fiscal. Fica dçcjdido por maioria que a firmação dos convênios çom a
Odontoprev, Coimex e do Seguro do Vida em Grupo deverão ser ratificados em

Assembleia. A Secretária Sra. Laudiceia informa aos presentes que o "Ofice-boy''
Robson estará em gozo de ferias no periodo de primeiro de outubro à tinta de

outubro do eonente aÍo e que o mesmo manifcstou interesse em sair da A.II-ISTES
por motivos pessoais. Prossegue esclareçendo que seria melhor a admissâo de um
auxiliar de escriiório pois poderia estar dividindo melhor as tarefas diríl'ias. Fica
decidido, por unanimidade, que o Sr.Robson seni demitrdo, com direito ao aviso
previo no mês de novembro e que será admitida uma auxiliar de esuitório mediante
aprovação da çomrssã.o a ser formada para a.valição das ea-ndidatas. Dimtc dos
problemas ocorridos com a operadora çelular Vivo, que insiste em remeter faturas
com datas diferentes, será enviado e-mail solicitaltdo que as faturas sejam unificadas,
com vencimento para o dia vinte e çinço de çada mês. Fica decidido que será
acionado na justiça a questâo de dois aparelhos telefôniços que apresentaraÍn
problemas dura:rte -a garaltra e a operadora Vivo se reeusa a solueioná-los. Por
unanimidade dos presentes, levar-se-á para deliberação em Assembleia qual o
destino da came que sobrou da festa de aniversario da A.IUS'IES, cujo o valor gasto

foi de oito mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três çenÍavos. Será
ratificado, na oporfunidade, a viagem do Presidente da AJUSTES Sr. Lourimar
R-odrigucs para partreipa-r do Ençontro Naeional dos Prcsidcntes de Assoçiações de

Servidores da .Iustiça do Trabalho em Florianópoljs, no periodo de dezçsseis a

dezenove de outubro do corrente ano. Regisfa-se quc os cheques destinados a
pagamentos diversos são nominais a seçretaria da AJUSTES Sra. Laudicéia daPenha
Soares do Cmrno e que será enviado oficio ao Tribunal solicitando que o associado
que deseje suspender a contritruição mensal, som€nte poderá fazê-l ediaate a.viso
da Associação. Nada mais havendo para o momento, eu
Primeira Secreiári4 lawei a presente aÍa que segue por
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