AJUSTES – Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do
Espírito Santo.
Rua Quintino Bocaiúva, nº 16, Ed: Navemar, Sala 1306, Centro Vitória/ES
Cep: 29.010-903 – Tel: 3233-0747 – Fax: 3233-0702
CNPJ: 35.963.792/0001-84
Ata da Reunião de Diretoria
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro, às dezenove horas e
trinta minutos, na sede da Associação, situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 16,
Sala 1306, Ed. Navemar, Centro, Vitória, foi iniciada Reunião de Diretoria. Estavam
presentes o Sr. Lourimar Virgílio Rodrigues Costa – Presidente, Claudineas de
Jesus Souza – Primeira Secretária, Arnaldo Gomes Soares – Presidente do
Conselho Fiscal,

Sonia Leandro Blackman – Membro do Conselho Fiscal e

Sebastião José da Silva – Segundo Tesoureiro. Seguindo a seqüência da pauta , o
Sr. Lourimar, após concordância do interessado, indica o associado Fernando Dias
dos Santos – brasileiro, casado, Funcionário Público Federal, Carteira de
Identidade nº 4662645-1/SP - CPF nº 659.627.968-53, residente na Rua: Diógenes
Malacarne, nº 360/503, Praia da Costa - Vila Velha/ES. para ocupar o cargo vago
de Diretor Social, em substituição da Sr. Jussara de Souza Duarte Lopes. Os
membros presentes referendam a indicação e o Sr. Fernando passa a ocupar o
referido cargo. A secretária da Ajustes Laudicéia apresenta os balancetes dos
meses de janeiro, fevereiro e março. Os valores em trinta e um de março do
corrente ano são: saldo conta corrente é de R$ 37.387,88 (trinta e sete mil,
trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), saldo poupança é de R$
69.056,85 (sessenta e nove mil, cinqüenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
A presente reunião retifica o valor da conta caixa, referente às despesas de
exercícios anteriores que foram lançadas no caixa da tesouraria, mas não foram
lançadas na conta caixa pela contabilidade anterior – contador Everaldo Correa
Dionizio. O valor da conta caixa retificado e de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Com relação a festa de final de ano, a Sra. Sonia Blackman sugere que a Ajustes
contribua com uma cota, a ser difinida futuramente, ao invés de custear para cada
associado interessado em participar o evento. Houve concordância de todos os
membros presentes da Diretoria, bem como fica acordado a contribuição de R$
1.000,00 (hum mil reais) para festa “Noite do Rock”, prevista para o dia vinte e

cinco de junho, no Cerimonial Cimarrom, organizada por Fernando Dias dos
Santos. As deliberações referentes à Semana da Saúde do nosso Regional e às
Olimpíadas dos Servidores da Justiça do Trabalho em Natal - RS, ambas no mês
de outubro, ficarão vinculadas aos patrocínios solicitados aos bancos da Caixa
Econômica Federal, Banco Sudameris e Banco Real. A ativação do grupo de
aposentados e dos oficiais de justiça dependerá do interesse dos servidores em
questão, que deverão apresentar, a esta diretoria, propostas inerentes as suas
respectivas situações. Deverá ser providenciado cronograma de reuniões de
diretoria, que segundo sugestão do Sr. Sebastião com acordo dos demais
membros presentes, poderão ser agendadas na última terça-feira de cada mês. O
Sr. Arnaldo complementa que no caso de necessidade esse dia poderá ser
alterado. Será ajuizada ação contra a operadora de telefonia celular Vivo, via
Procon e posteriormente outra ação visando danos morais e materiaIs devido ao
não cumprimento das obrigações contratuais por parte daquela. Devido a falta de
facilidades na movimentação da conta no Banco da Caixa, e dependendo de
proposta a ser apresentada, a Ajustes transferirá conta corrente para o Banco do
Brasil, deixando a quantia da

poupança na Caixa Econômica a título de

experiência no Banco do Brasil. Fica deliberado na presente reunião que a
divulgação do convênio com a Claro somente ocorrerá quando a Ajustes tiver
implantado o débito em conta corrente do associado junto aos bancos Real, do
Brasil e Caixa Econômica Federal, porque a pedido do Sr. Diretor Geral do
Tribunal as consignações em folha ficarão restritas ao desconto de parcela de
empréstimo e contribuição mensal do associado. O Presidente da Ajustes, Sr.
Lourimar esclarece que a criação da Cooperativa de crédito não está vinculado à
Ajustes, por se tratar de empreendimento pessoal. Nada mais havendo para
registrar, eu _____________________, Primeira Secretária lavrei a presente ata
que segue por mim e pelo Presidente da Ajustes assinada. Lista de presença em
anexo.XXXXXX

