
AJUSTES - Associaçlto dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado

do Espírito Santo.
Rua Quintino Bocaiúva, no 1ó, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória./ES

Cep 29.0 I 0-903 - T el 3233 -07 47
CNPJ: 35.963.792i0001-84

Ata da Reunião de Diretoria

Aos vinte e sete dias do mês de juúo de dois mil e dois, na sede da Associação sito

à Rua Quintino Boçaiúva, número dezesseis, Edificio Navemar sala mil trezentos

e seis - Centro de Vitória/ES, teve início a Reunião de Diretoria da Associação dos

Servidores da Justiça do Trabalho - AruSTES, reuniu-se a diretoria da Ajustes
presidida pelo Sr. Antônio Francisco Gomes e secretariada pela Sf Claudineas de

Jesus. para definir propostas do novo percentual de cálculo da confibuição mensal,

deverá ser aplicado a partir do mês de julho do corrente ano, em função da

implantação do Plano de Cargos e Salário - P.C.S. A proposta do presidente, Sr.

Antônio Rodrigues Gomes é de 0,5 % (zero ponto cinco por cento) do vencimento,

ressalto que anterionnente o percentual era de 2% (dois por cento). O colega Paulo

Cesar de Oliveira sugere 0,6%o (zero ponto seis por cento) e o colega Lourimar
Virgílio da Costa, embora ausente, encaminhou proposta de 1% (um por cento)

sobre o vencimento. Por maioria ficou decidido que seria apresentado à categoria as

duas primeiras propostas, em Assembléia marcada para dia oito de julho do corrente

ano, no Plenário do Tribunal, às dezoito horas e quarenta minutos em primeira

convocação e dezenove horas em segunda convocação, onde na ocasião será

distribuído de pequeno demonstrativo do impacto de cada proposta. A convocação

serâ publicada no jomal A Tribuna, com antecedência prevista, serão afixados

caÍtazes nos Edificios Castelo Branco e Vitória Park, e ainda será disfribuido um
"mosquitinho" na véspera da Assembléia. Ficou decidido por unanimidade a

desfiliação da FASTRA , não participação da AJUSTES ern ações judiciais e a
manutenção da carga horríria da secretária Laudicéia, que ,havendo necessidade,

fará hora extra mediante comunicado prévio ao Sr. idente desta Associação.

Nada mais havendo para o momento, u Secretária,

lawei a presente Ata que segue por mtm assln
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