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

Rua Quintino Bocaiúv4 no 16, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/ES
Cep:29.010-903 - Tel: 3233-0747

CNPJ: 35.963 .7921000r-84

Aos quatorze dias do julho do ano de dois mil e fês, âs dezenove horas e trinta
minutos, na sede da Associação, situada na Rua Quintino Bocaiúva, n' 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 em pauta. Estavam presentes

Jussara de Souza Duarte Lopes, Sebastião José da Silva. Iniciada a reunião os

membros presentes definem que será feito informativo constando que o

representante da telef,ônia Vivo se comprometeu em regularizar as pendências, o

desligamento com o Clube da Caixa - APCEF desde março do corrente ano

poÍque não houve demanda que justificasse o pagaÍnento mensal de dois mil e

quafocentos reais e que será combrada CPMF das parcelas de empréstimos

efetuados atrevés do banco SUDAMERIS e das contas telefônicas ahm de

diminuir despesas com o fim de viabilizar de novos projetos e/ou convênios. O

Sr. Lourimar informa que manteve contato com a Odontoprev com intuito de

firmm convênio de assistência odontológica, §om çobertura ampla, exceto para

aparelhos de ortodonti4 no valor de quatorze reais por pessoa e consignação em

folha. Informa, também, que manteve contato e está aguardando proposta do

Praia Tênis Clube em Vitória e do ConsórcioViva para, se possível, firmar
novos convênios. Fica deleberado que será realizado Assembléia Geral

Ordinríria daquí a aproximadamente finta dias para informar à categoria a

situação do terreno comprado pela AJUSTES em julho do ano de um mil,
novecentos e noventa e três. Em relação ao local da terceira festa de aniversá'rio
da Associação a secretária Laudiceia informa o resultado da pesquisa: AABB -
Associação Atletica Banco do Brasil está em reforma e o çlube só estará
disponivel a partir de setembro; AMAGES - Associação dos Magistrados no
Estado do EspÍrito Santo solicitou que fosse enviado pedido por escrito para
analisar a possibilidade de alugar parte das dependências do Clube; o Alvares
Cabral nâo aluga para o tipo de evento e o salão çustaria três mil e quiúentos
reais a noite; APCEF - Associação dos Funcionarios da Caixa aluga toda area
de lazer da sede social por um mil reais, pelo exposto, todos os membros
presentes da Diretoria concordam que a festa de aniversiário da JUSTES será na
PACEF - Bicanga. O Sr. Lourimar fez levantamento para criaçáo do site da
AruSTES, tendo conseguido o menor valor de setecentos reais. Terá inicio a
troca do piso e das esquadrilhas no dia dezesseis dejulho, no qual será adiantado
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Ata da Reunião de Diretoria



o val de vinte por cento para inicio da obra. Nada mais havendo, eu

eira Secretária lavrei a presente ata que segue por

e S Pres te ass inadaI

Presidente da AJUSTES
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