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Ata da Assembléia Geral Ordinária para Posse da nova
Diretoria e do Conselho Fiscal da Ajustes no biênio 2001/2003

Aos Vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e um, na sede da Associação sito à Rua
Quintino Bocaiúva, número dezesseis, Edifício Navemar, sala mil trezentos e seis –
Centro de Vitória/ES, teve início a Assembléia Geral da Associação dos Servidores da
Justiça do Trabalho – AJUSTES, nos termos do Edital de Convocação do dia sete de
Junho de dois mil e um, com a finalidade de dar posse à nova Diretoria. Assim, foi
iniciada a Assembléia, com a posse da Diretoria eleita em vinte um de junho de dois mil
e um, com duzentos e quarenta e nove votos válidos, apurados na mesma data, cuja
composição é a seguinte: Presidente: Antônio Francisco Gomes; Vice-Presidente:
Júdson de Souza Baptista; 1º Secretário: Claudineas de Jesus Souza; 2º Secretário:
Marcos Veiga Igreja; 1º Tesoureiro: Dalizete Gomes Nascimento Dantas; 2º
Tesoureiro: Sonia Leandro Blackman; Diretor Social: Adriana Aparecida Rosa. Na
oportunidade foi empossado o Conselho Fiscal da Chapa vencedora (chapa única), com
a seguinte composição: Presidente: Argeu Iraildo Florindo; Membros: Lourimar
Virgílio Rodrigues da Costa e Marcos Decote Rodrigues; e Suplentes: José Carlos
Bandeira e Marcelo de Castro Reis. Foram apresentados na ocasião os seguintes
documentos: extrato bancário, o saldo bancário atual na conta corrente da Ajustes, a
declaração de Imposto de Renda e os balancetes dos anos de mil novecentos e noventa e
nove a trinta de abril de dois mil e um, documentos estes que serão submetidos ao
Conselho Fiscal e à Tesouraria ora empossados. Após a apresentação do patrimônio,
bens móveis e imóvel da Associação e algumas informações e esclarecimentos pelo
presidente, encerra-se a reunião às vinte uma horas e trinta minutos. Eu, primeira
secretária lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada foi por todos os presentes
assinada. Vitória/ES, 21 de junho de 2001........................
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