
AJUSTES - Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do
Espírito Santo.

Rua Quintino Bocaiúv4 n' 16, Ed: Navemar, Sala 1306, Cenno Vitória/ES
Cep:29.010-903 - Tel: 3233-0747

CNPJ: 35.963 .7921000r-84

Aos trinta dias do junho do ano de dois mil e fês, as dezenove horas e trinta
minutos, na sede da Associação, situada na Rua Qüntino Bocaiúv4 n' 16, Sala
1306, Ed. Navemar, Centro, Vitória a Diretoria da AJUSTES se reuniu,
presidida pelo Sr. Lourimar Virgilio Rodrigues da Cost4 e secretariada pela Sra.
Claudineas de Jesus Souza para tratar de assuntos gerais e da festa do decimo
primeiro aniversiírio da AJUSTES. Estavam presentes Jussara de Souza DuaÍe
Lopes, Sonia Leandro Blackman, Arnaldo Gomes Soares e Sebastião Jose da
Silva. Iniciada a reunião e seguindo Íssunto da paut4 o Sr. Presidente propõe
que seja cancelado o debito automático da conta de telefone em virtude de
problemas que vem acontecedo, inclusive de ordem financeira junto a Caixa e a
empresa de telefonia celular Vivo. O pagamento a partir do próximo mês será
efetuado com cheque. Fica definido como data para festa do Aniversiírio da
AruSTES o dia dezesseis de agosto do corrente ano. A DiÍetora Social Sra.
Jussar4 apresentará orçaÍnantos que serão comparados e analisados com dados
das festas anteriores pois, apesar do aumento no índice inflacioniírio, o valor a
ser gasto deverá ser aproximado ao do ano passado. Ela sugera que seja feito
festa de confratenização no final do ano sem ônus para Associação. Fica
deliberado que será feito um levantamento para saber do interesse dos
associados en fazer seguro de vida em grupo, a Sra. Jussara indica uma pessoa
coúecida para esclaecimentos sobre o assunto. O Sr. Presidente vai
providenciar a criação de um sitejunto a um empresa especializada no ramo de
sites para sindicatos e associações. O Sr. Arnaldo inicia discussão a respeito da
sede social própria . A maioria decide que para podermos definir e levar o
assunto para assembléi4 se faz necessiírio um levantamento do custo
aproximado, de uma estrutura basica com churrasqueir4 campo de futebol
pequeno, banheiros, piscina, play ground e inclusive o terreno. Os seúores
Amaldo, Sebastião e Lourimar se propõem a realizar tal pesquisa. A sede
administrativa está precisando de trocar o piso e as esquadrilhas, tendo como
prioridade a troca do piso porque existem varios tacos soltos podendo ocasionar
acidente de trabalho para os funcionários da Associação. Se houver necessidade
será alugado uma sala, no mesmo edificio, pelo período de trinta dias. A Sra.

Jussara tráfazer o levantamento do piso e a a Sr. Laudicei4 das janelas

em alumínio. Nada mais havendo, eu Primeira Seçretiiria
lawei a presente ata que segue por o I te assinada.
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