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Ata de Reunião de Diretoria - 0510312020

Aos cinco dias do mês de março de 2020, a Diretoria da AJUSTES se rêuniu na sede da
AJUSTES TRT, situado na Pç Francisco Teixeira da Cruz, 16, sl 1306, Centro - Vitória / ES.

Estavam presentes Sr. George Luís Barcelos Santos Presidente; Silvana Maria Gonçalves
Jacobina, Vice Presidente; Giordando Trindade Eruno - 1e Tesoureiro; Celia R Schneider De
Martin - Gerente Adm; Tatiana Seixas - Jornalistâ AJUSTES

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

- Referente aos valores recebidos no SICOOB, através de boleto bancário, estes
permanecerão aplicados em fundo conservador na instituição. As aplicações não
precisarão ocorrer de forma separada, levando em consideração a origem da
receita.

- Alteração da conta recebimento repasse UNIMED e TX ADM - A partir do mês
de março o repasse referente do TRT Taxa Administrativa, será depositada na
conta 100-0 da CEF, e a mensalidade da UNIMED para a conta do SICOOB, caso
sela possível o pagamento dos boletos através do SIC0OBNET.

- A aplicação no FIC GIRO EMPRESARIAL RF DI, será transferido para o CAIXA FI
MEG, caso não haja prejuízo financeiro.

- Referente ao dia da Mulher, será necessário o envio de SMS e e-mail para
reforçar a divulgação. Prorrogar a inscrição dia da mulher para lZ/03. Aguardar
posição da Tatiana com relação a renegociação do pagamento em virtude do
número de inscrições

-.Referente a utilização da pista na UFES - proposta de convenio para utilização
da pista da UFES, para o treino do atletismo. o pagamento se dará através dá
compra de 02 bebedouros, no valor de R$ 2.400,00. O contrato pelo prazo de 01
ano, nos horários de 07:30 ás 10:00 hs, as quartas e sextas. Aguardando
confirmação o George para assinatura do contrato e pagamento.
- D9ação sindicato - Aprovado doação para o Encontio-Nacionar dos técnicos
.judiciários - Valor de até R$ 1.000,00. Entrar em contato com Laudicéia, para
verificar a forma de pagamento.
- O contrato de convênio do TRT com a AJUSTES _ programa de R
à lnovação Encaminhar para o advogado da AJUSTES para analisa
pagamento no valor de RS 1.000,00.
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- Campanha da vacinação - Início de inscrição no dia 16/03 até 27 /03. Vacinação
em 0L/04 nos prédios, e a partir do dia02/04 até 30 /04, na sede da SIS Vacinas.

- Divulgação dos treinos oferecidos pela AJUSTES. Realização matéria para
divulgação de todas as modalidades de treinamentos, locais e horários, que serão
colocados a dÍsposição dos servidores. Serão realizadas matérias independentes,
sobre cada modalidade, com mais informações.

- Será elaborada uma tabela com todas as informações: coordenador, locais e
horários.

- Intermediação do George junto ao TRT, referente abertura de chamado iunto ao
Tribunal para o recebimento dos e-mails da AfUSTES.

- Reunião com os coordenadores de modalidades esportivas - Será marcada
reunião entre os coordenadores pela Silvana e George para divulgação dos
treinos e outros assuntos relacionados as olimpíadas.

- Convites festa - LÍmitar os convites da festa, somente para filhos e con.jugues.
Pedir ao Sergio para disponibilizar apenas dos dependentes cadastrados, filhos e
conjuges.

- Estatuto AfusrES - Verificar todas as alterações a serem realizadas no Estatuto
da AJUSTES. Enviar para email para a Diretoria da AfUSTES, com todos artigos,
clausulas e incisos a serem alterados.

- Voley areia - Liberação treinos voley de areia feminino e masculino para
olimpíadas. Limitado a 01 treino por semana por atleta. Valor de R$ 500,00.

- Ginastica Laboral - Feita proposta de R$ 6.400,00.
Nada mais havendo para o momênto, eu celia Rocha s De Martin, Gerente Administrativa,
lavrei a presente Ata que segue por mim e pelo presidente a AJUSTES assinada.

Celia Ro S De Martin
Gerente Administrativa
AJUSTES
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