
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e três, âts dezenove horas e
trinta minutos, na sede da Associação, situada na Rua Quintino Bocaiúv4 no 16,

Sala 1306, Ed. Navemar, Centro, Vitória a Diretoria da AruSTES se reuniu,
presidida pelo Sr. Lourimar Virgílio Rodrigues da Costa, e secretariada pela Sra.
Claudineas de Jesus Souza para tratar de assuntos gerais. Estavam presentes
Antônio Francisco Gomes, Jussara de Souza Duarte Lopes, Fábio Gobetti,
Sebastião Jose da Silv4 Marcos Decote Rodrigues e Adriana Aparecida Rosa .

Iniciada a reunião a Sra. Jussara manifesta interesse em renunciar o cargo de
Diretora Social por motivos pessoais. Fica deccidido por maioria, sendo voto
vencido Adriana Rosa e Lourimar Costa, que será feito uma nota de
esclarecimento em reposta ao abaixo assinado encaminhado à AJUSTES, no
qual foi solicitado mais ffansparência nas prestação de contas da Associação. O
Sr. Presidente alega que não há necessidade porque os balancetes estarão
disponíveis daquí a dois ou três dias no site. Em relação a contribuição para
festa de confraternização do TRT, criou-se um impasse muito grande enfre os
membros presentes, sendo contra Marcos Decote, Adriana Rosa e Claudineas
Souza e a favor da contribuição Lourimar Cost4 Antônio Gomes, Sebastião
Silva e Sonia Blaçkmut, fiçará em abeÍo para decidir em Assembléia Geral
com data a ser definida. Foi solicitado pelo SINPOJUFES convites para festa de
aniversário da AJUSTES, por maioria negado, sendo voto vencido Marços
Decote. A secretiiria Laudicéia tem dez dias de ferias para usufruir referente ao
exercício do ano de dois mil e um, chegou-se ao acordo de que será marcado
pam o próximo Íecesso do Tribunal. Fiça deliberado que o çomruricado da
cobrança da CPMF sob as contas teleÍônicas e dos empréstimos efetuados
aEavés do banco Sudameris será feito na próxima assembleia. O Sr. Lourimar
apresenta proposta da COIMEX para Çontrato de adesão de consórcios e seguro
de vida em grupo, sendo sugerido e acatado por todos que antes seja feito uma
avaliaçâo por um advogado. Fica aprovado o orçamento da festa para
quinhentas pessoas ser realizada no di
havend
segue por

a dizesseis próximo. Nada mais
Secretária lawei a presente ata que

assinada.o Sr.

AJUSTES

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