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Aos vinte e dois dias do mês dc outubro do ano dc dois mil e três, às dezenove horas

e trinta minutos, a Diretoria da AJUSTES se reuniu na sede da Associação, situada
na Rua Quintino Bocaiúva, no 16, Sala 1306, Ed. Navemar, Cenfro, Vitóri4 para

tratar das propostas deliberadas no Encontro Naçional dos Presidentes de

Associações de Servidores da Justiça do Trabalho, com intuito de verihcar quais
porpostas ou sugestões podería-mos adota,r para mclhorar e ampliar a atuação da

Ajustes jtrnto aos assoçiados. Estavam prçsentçs Sr. Lourjmar Virgilio Rodrigues da

Costa, Presidente, Antônio Francisco Gomes, Vice-Presidente, Claudineas de Jesus

Souza, Primeira Seçretária e Marcos Deçote Rodrigues, Primeiro Tesoureiro. A
reunião foi conduzida pelo Presidente que esplanou sobre as proposttts do Ençonüo.
A primeira sc refere a criação da Assoei-ação Naçiona-l da-s Assoçiaçôes, sem

identidade politic4 não havendo manifestações dos presentes. A segunda informação
foi a de que o Sr. Lourimar passou a ser membro do Conselho Editorial da "Revista
do Servidor" de circulaçâo naçional com objetrvo de ampliar a integraçâo çom outra§

Associações. A terceira proposta tratou da criação, çom base em experiência de

outras Assoeiações, do Fundo de Previdêneia Priv,ada, Fu.ndo de Saúde c Fundo de

Turismo, Social entre outros. Em relação ao fundo de pensão, foi acreçentado quejá
existe da CREDruSTRA e que posteriormente se faria unia pesquisa a respeito das

condições e operacionalização desse fundo. Em relação do Fundo de Saúde, eu,

Frimeira Secretári4 tendo em vista algumas informações obtidas junto a Diretora de

Reeursos Humaaos do Tribun-al Regional do Trabalho da Décima Sétima Região,

não apoiei a sugestão uma vez que o Tribunal já dispõe de Assistência à Saúde, com

consignação em folha e que, até então, não teríamos condições de assumir um

compromisso de tamanha importância e seriedade, por motivos diversos, oomo

estrutura e arrecadação insuficientes, além de alguns riscos dos quais estariamos

cxpostos. Diantc da diseordânçia o Sr. Lourirna-r propõc que scja tealizada uma visita

na Associação dos Servidores de Belo Horizonte, para o início do ano de dois mil e
quatro, onde iriam duas pessoas da Diretoria, o Presidente e ouÍa, preferencialmente

Dra. Sonia Leandro Blackman ou Sra.Claudineas Souza por estarem diretamente

ligadas tanto à Associação quanto à Seção de Assistênçia Médico-Odontológica do

Tritrunal. Os Memtrros prescntes eonçordao çom a visita. Em relação ao Funelo de

Turismo e Social, se toma necessário que o Diretor Social faça algumas propostas a

esta diretoria para posterior deliberação. O Presidente Sr. Lourimar Rodrigues

informa que eskí em fase final de negociaçâo com o Banco Cruzeiro do Sul para

firmar contrato de empréstimo com consignação em folha com juros mais baixos.

Dcvido aos protrla-mas Çom -â oprcraelora dc telefonia eclular Vivo, o Presidente

propõe çonvênio com a operadora Tim, que oferece tarifa de trinta e gm centavos por
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minuto e paraela os aparclhos em até vinte e quatro vezes. Essa proposta dependeiã
de ambas as instituiçãos para implantação. O Sr. Lourimar propões aumento da
contribuição mensal dos associados de zero ponto cinco percentual para um por
cento do vencimento. Os membros presentes, por maioria,, decidem aguardar o
reajuste o Plano de Cargos e Salarios para nova avaliação. Fica deleberado que a

Ajustcs fará uma doação no valor dc setccentos c sessenta e oito rcais para a semana
da saúde, promovida Intciativa do Tribunal- Nada mais havendo para o
momento,
segue

eu Secretaria lawei a presente ata que

assinada.por e pelo Sr. Presidente
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