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Ata n.s 4/2015 - Reunião dos Diretores e Íuncionários da

Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do

EspíÍito santo - AJUSTES

Datat 27/8/2075 Horário: 16 às 17h

PaÍticipantes:

Valdir José de Sousa (1e Tesoureiro), Celia Rocha Schneider De Martin, Natiely da Rocha Oliveira,

Fernanda Gomes da Silva, Ramon Nascimento da Fonseca e Leiva Lucas Muniz

. Relatório financeiro da Ajustes

. Relatório financeiro da Vivo e Tim (item 4 da ata l./2015

. Plano odontológico da Unimed

. Carteiras do plano de saúde da Unimed

. Carteiras dos Associados

. Aquisição do software de gravação de áudio

. Atualização do cadastro dos associados

Item 1- Relatório financeiro da Ajustes

O relatório financeiro apresentará o histórico dos desempenhos das despesas e receitas mensais

da Ajustes. A série histórica do desempenho financeiro deve se iniciar em janeiro de 2015. o
relatório deve ser enviado aos Diretores até o dia L0 do mês subsequente.

Providên€ias

Aguardando visita do Le tesoureiro da AJUSTES para confirmação das planilhas que serão

utilizadas para demonstração situação financeira AJUSÍES.

Prazo de atendimento

Aguardando definição de data da visita
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Ata n.e 4/2015 - Reunião dos Diretores e funcionários da

Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do

Espírito Santo - AJUSTES

Item 2 - Relatório financeiÍo vlVO e TlM,

O relatório financeiro da Vivo e Tim apresentará o histórico dos desempenhos das despesas,

receitas e resultados líquidos mensais com essas operadoras. A série histórica do desempenho

financeiro deve se iniciar em janeiro de 2015. O relatório deve sêr enviado aos Diretores até o dia

10 do mês subsequente.

Providências

Aguardando visita do 1e tesoureiro da AJUSTES para confirmação das planilhas que serão

utílizadâs para demonstração situação financeira AJUSTES.

Prazo de atendimento

11 de setembro de 2015

Item 3 - Plano odontológico da Unimed

Disponibilizar ao associado maís uma opção de plano odontológico

Providências

Reunião com o lgor (representante UNIMED). Aguardando proposta da referida operadora. Para

que a UNIMED encaminhe tal proposta, a mesma solicitou a AJUSTES relatório de sinistralidade do

Plano Bradesco Dental. Entramos em contato com a Bradesco, e solicitamos tal relatório.

Estamos aguardando recebimento.

Prazo para atendimento

28 de agosto de 2015

Item 4 - Carteiras da Ajustes para os Associados

Providências

Encaminhada proposta de patrocínio para Banco Alfa e commcenter, para reemissão das

carteirinhas para todos os servidores associados. Aguardando retorno.

Prazo para atendimento

28 de agosto de 2015
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Item 5 - Carteiras do plano de saúde da Unimed

Providências

Apesar de várias tentativas de contato, por parte da AJUSTES, alguns servidores ainda não

retiraram as novas carteiras, devido a renovação do plano em julho 2015.

Ficou definido em reunião que não iremos entregar tais carteirinhas nos respectivos setores, visto

que tal ação, se fosse realizada, geraria insatisfação por parte dos servidores que tiveram que vir

até a sede da AJUSTES retirar suas carteiras. A Leiva ficou de encaminhar novo email informativo

para tais servidores, com a intenção de resguardar a AJUSTES.

PÍazo para atendimento

Realizado em 25 de agosto de 2015

Item 5 - Aquisição do software de gravação de áudio

Providências

Aguardaremos até final de setembro para que seja realizada nova avaliação para a aquisição do

software de gravação.

Item 7 - Atualização do cadastro dos associados,

Providências

Sergio Nasser já disponibilizou sistema para atualização cadastral. Aguardando posição da

Diretoria AJUSTES no sentido de definição dos brindes que serão oferecidos como forma de

incentivo ao servidor para tenhamos bom número de adesões a esta proposta.

Prazo de atendimento

Aguardando definição liberação brindes

Participantes Assinatura

Valdir José de Sousa (Le Tesoureiro)

Celia Rocha Schneider De Martin

Natiely da Rocha Oliveira

Fernanda Gomes da Silva

Leiva Lucas Muniz
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Ramon Nascimento da Fonseca Ã')
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