
AJUSTES - Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do

Espírito Santo.

Pç Francisco Teixeira da Cruz, ne L6, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/ES -

Cep: 29.0L0-903 -Tel: 3233-0747 - CNPJ: 35.963.792/OOO7-84

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 2018, a Diretoria da AjUSTES se reuniu na sede
do TRT, situado na Rua Pietrângelo de Biasi, 33, Centro - Vitória / ES. Estavam presentes Sr.

George Luis Barcelos Santos Presidente; Silvana Maria Gonçalves Jacobina, Vice Presidente;
Arnaldo Gomes Soares, Tesoureiro; Cristina Fagundes, 2! secretária e Clauber Santos Guterres,
Suplentes Conselho Fiscal.

O Presidente da AIUSTES inicia a reunião, informando os assuntos a serem discutidos que

seguem abaixo relatados:

- Definicão sobre os brindes para sorteio entre os aniversariantes do mês

Foi definido a compra de bolsas térmicas em substituição as sobrinhas de praia, visto que em

relação a estas últimas restavam apenas 03 unidades.

- Discursão e apresentacão de ideias para homenagem no dia das Mães

Foi discutido a possibilidade de serem oferecidos às servidoras na data

- lnterior - brinde

- Vitória Park e Castelo Branco - Oferecimento de várias oficinas nos dias 10 e 11/05: auto
maquaagem (tapa no visual), artesanato (crie vc mesmo), massagem (revigore-se), que

ocorrerão em dias diferentes.

Para que o evento ocorra de forma organizada, foram levantados os seguintes itens que, após

discursão foram aprovados pela Diretoria:

Lista de inscrição deverá ser disponibillzada no site da AJUSTES

As inscrições deverão ser abertas com antecedência, para que seja identificada a demanda
para a contratação da quantidade de profissionais, e para que seja possível o levantamento
dos custos para deíinição das abertura das inscrições

Foi levantado pelo tesoureiro Arnaldo, a possibilidade dê estender o brinde e eventos para

todas as servidoras, e não somente para associadas. Sendo esclarecido ao mesmo que a

participação das servidores se dará através de inscrições, e quem apenas poderá se inscrever

são associadas. Após esclarecimentos todos concordaram.
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Para sema na do livro

Proposto pela 2a secretária Cristina, o sorteio de quites livro, entre os servidores associados

Olimpia@5

Proposto pelo Clauber, que como no ano de 2017 o valor com tais despesas girou em torno de

RS 48.000,00, quê esse teto fosse mantido para as despesas de 2018, e que a AJUSTES financie

os custos com inscrição, uniforme e parte da hospedagem, de acordo com a disponibilidade

financeira, aprovêitando inclusive eventual sobra do valor que será destinado aos

treinamentos, em 2018. Sugeriu ainda que a associação financie o valor da hospedagem que

será pago pelos atletas, recolhendo-o em parcelas através de desconto em folha.

Após discursão entre os membros da Diretoria foram definidos os seguintes itens:

Consenso sobre a manutenção dos treinamentos durante todo o ano, não só tendo como

objetivo a realização das olimpíadas.

Não considerar os treinamentos como custo das olimpíadas, considerando que tal despesas

seja contabilizada de outra forma. Considerar apenas o custo com hotel e outras despesas

(uniformes).

- Treinamento funcional

Previsão de retorno para março 2018.

- Pagamento mensalidade A.IUSTES para os dependentes UNIMED dos servidores falecidos:

Definido o valor de RS 24,90, para cobrança dos dependentes que permanecerem vinculados à

AJUSTES em virtude do plano de saúde do titular falecido.

Nada mais havendo para o momento, eu Celia Rocha S De Martin, Gerente Administrativa, lavrei
a presente Ata que segue por mim e pelo Presidente a AJUSTES assinada.

Celia Rocha S De Martin

Gerente Administrativa

GeorBe L B

Presidente
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