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AJUSTES - Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado

do Espírito Santo.
Rua Quintino Bocaiúva, no 16, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória,/ES

Cep: 29. 0 I 0-903 - T el: 3233 -07 47
CNPJ' 35 963 7921000l-84

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dois, na sede da Associação sito à
Rua Quintino Bocaiúva, oúmero dezesseis, EdiÍicio Navemar sala mil trezentos e
seis - Centro de Vitória/ES, teve início a Assembléia Geral da Associação dos

Servidores da Justiça do Trabalho - AJUSTES, reuniu-se a diretoria da Ajustes
presidida pelo Sr. Antônio Francisco Gomes e seçretariada pela Sr" Claudineas de

Jesus Souza. Foi decidido, por maioria do membros presentes da diretoria e

seguindo os assuntos em pauta, que antes de Íirmar convênios com restaurantes,

deveria se fazer uma pesquisa para apurar o interesse e a indicação da categoria.
para posteriormente tentar viabilizar convênio. Contratar uma funcionári a, para

cobrir ferias da Secretiária, pagando-lhe o mesnlo saliírio percebido pela secretária

da AJUSTES. Designar Assembléia Geral Extraordinaria para 02 de abril do

corrente ano, para cumprt o Attigo24 do Estatuto. Fica autorizado a compra de um

ar condicionado de 10.000 Btus para a sala de reutião. Todos concordam com a

sugestão do Sr. Argeu Iraildo Florindo em abrir uma conta-coÍrente no Banco do

Brasil e negociar isenção de taxas na Caixa Econômica Federal. Solicitar débito

automático contas de plq.fones. Encerra-se a rermião as vinte
primeira secretaria lavrei a presente Ata

por XXXXXXXXXXXXXXXXX

uma hora.
que segue

l/

Ata da Reunião de Diretoria
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