
orrSr=, - Associação dos Servidores da Justiçá do Traba
EsPirito Santo.

Rua Quintino Bocaiúva, no 16, Ed: Navemar' Sala 1306' Ce

CeP: 29'010-903 - Tel: 3233'0747

CNPJ: 35.963 .79?10001-84

lho no Estado do

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatro'

ntro Vitóri

às dezen

e trinta minutos, na sede da Associaçáo, situada na Rua Quintino BocaiÚva, no 16,

Salal306,Ed.Navemar,Centro,Vitória,foiiniciadaReuniãodeDiretoria.Estavam

presentesoSr'LourimarVirgilioRodriguesCosta-Presidente,Claudineasde

Jesus Souza - Primeira Secretária, Arnaldo Gomes Soares - Presidente do

Conselho Fiscal, Fernancio Dias dos Santos - Diretor Social e Marcos Decote

Rodrigues-PrimeiroTesoureiro.seguindoapautadodia,areuniãoéiniciada
com assunto referente ao lV Encontro Nacional dos Presidentes das Associações

daJustiçadoTrabalho,emMaceió,nosdias12'lSe14deagostodocorrenteano'
para criação da Associação Nacional, no qual o Sr' Lourimar manifesta interesse em

participar para representar a AJUSTES no evento' O custo da viagem é de

aproximadamente Rg 1.663,00 (hum mili seiscentos e sessenta e três reais)' incluindo

trêsdiárias,passagensetaxadeparticipaçáonaorganizaçãodoEncontro'nãohavendo

objeçãopornenhummembropresenteficaautorizadoaparticipaçãodopresidenteda

AJUSTES no referido Encontro. Está previsto para o dia quatoze de agosto a festa de

comemoraçãododécimoquartoaniversáriodaAJUSTES'naSedeSocialdaCaixa'em

Bicanga'serra,Es.osr.ArnaldoSugerequesejagratuitoapenasparaosassociadose
que seja cobrado um valor, mesmo que simbólico' para os dependentes e

acompanhantes.osr,LourimarSugerequesejacobradovalordequinzereaispor
pessoa somente a convidados e não sócios e que se mantenha a gratuidade para sócios

eseusdependentes.oDiretorsocialsr.FernandoSugerequenáosefaçamuitas
modificaçÕes para estimular maior adesáo à festa. Por maioria fica aceita proposta do sr'

Lourimar,mantendooconvitenominal.osinteressadosnacompra,ouseja,convidados

e não sócios, deverão se dirigir à sede da AJUSTES' O custo da festa será

aproximadamente o mesmo do ano anterior, ou seja' R$ 9987'00 (nove mil' novecentos e

oitentaeSetereais).Seráacrescentadovinho,contratadoumanimadoreduaspessoas
para Íazer a limpeza do ambiente após a festa A presente reunião' por unanimidade e a

pedido da funcionária Laudicéia da Penha soares do carmo, altera seu cargo de

secretária para Assistente Administrativo e o salário de dois ponto zero cinco para

L.:

Ata da eunl odeDi retona

três salários minimos da categoria Suspende o desconto referen vale

'.í





transporte, sendo este retroaiivo ao mês de maio do corrente ano' para os fun

Eliana de Souza Pitta e Jhoni Caetano dos Santos Fica autorizado' sem

AJUSTES,aadesáodosfuncionáriosaoplanoodontológicooferecidoaosaSS

Sr Lourimar apresenta proposta de convênio com a Policard e após análise rá

membros presentes da diretoria fica deliberado por maioria que a proposta não

vantagem que o deferencie dos demais cartões de crédito sendo necessário que u

representante da empresa preste melhores informaçóes sobre os serviços oferecidos o

Diretor social sr. Fernando propõe a realizaçáo de um baile à Íantasia, prevista para vinte

e cinco de setembro deste ano, no qual será estipulado três valores aos participantes, ou

assocla acompan hante do associado e não associado. Nada mais

primeira secretária lavrei a presente ata que

tm sidente a Ajustes assinada. Lista de p re em anexo
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LISTA DE PRESBNÇA

Reunião da Diretoria
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