
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14.02.2014 

 
 

Ao décimo quarto dia de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dez 

horas, reuniu-se, ordinariamente, a diretoria da AJUT – Associação dos 

Servidores na Justiça do Trabalho da 12ª Região, sob a presidência de 

Geovani Carlos de Souza, e com a presença do vice-presidente, Valter 

João da Rocha, do 1º Tesoureiro, Ricardo Luckner, da 1ª Secretária, 

Evani Oliveira da Rosa Jorge, do Diretor Cultural, Ricardo Rosa, do 

Diretor Esportivo, Waldir Pereira Júnior, da Diretora Social (Gestão 

2014/2017 – como convidada), Liliane Leite Destri, e da administradora 

da AJUT, Maria Helena Moraes. 

O  presidente iniciou a reunião, lendo a pauta e analisando um item por 

vez.  

Iniciando pelo recadastramento da servidora Odila Maria Pereira, a qual 

apresentou a ficha de recadastramento preenchida e assinada – 

juntamente com três cheques de valor igual a R$ 113,44 – Totalizando 

R$ 340,32 (Trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) – o 

valor da taxa de reingresso. O presidente perguntou a administradora se 

a servidora solicitou sua exclusão ou foi excluída da associação, a 

administradora respondeu que a servidora solicitou a sua exclusão do 

quadro associativo, desta forma foi deferida a solicitação. 

No item segundo, foram analisadas as solicitações de cadastramento e a 

documentação apresentada pelos servidores: Ricardo Hideki Nonaka; 

Pedro Paulo da Silva, Janaina Marafon Donaire e Tito Lívio Leiria da Silva 

e as quatro solicitações foram deferidas. 

No terceiro item, foram analisadas as solicitações de exclusão, da Sra. 

Ida Cristina Pereira e do Sr. Germano Dei Svaldi Rosseto, as duas foram 

também deferidas, sendo que o Sr. Germano terá sua mensalidade da 

AJUT excluída de seu contra-cheque em março, já que em fevereiro 

haverá cobrança da mensalidade UNIMED. 

No quarto item, foi verificada a solicitação da associada Maria de Fátima 

Sestren de Oliveira, de auxílio-funeral, devido ao falecimento de seu 

esposo o Sr. Valmor de Oliveira. Esta foi deferida e o presidente 

determinou que fosse providenciado o pagamento imediatamente. 

No item quinto, foi apresentado pelo presidente – o requerimento no 

qual a associada Kátia Regina Berti Lopes explicou o motivo do não 

comparecimento dela e de seu esposo na Festa de Final de Ano AJUT – 



sendo este o mal estar de sua filha de 2 anos no dia da festa. Geovani 

colocou em votação  e foi deferido o pedido por 5 votos a 1. 

No que se refere aos itens sexto e sétimo, o presidente apresentou e 

entregou em mãos ao Ricardo Luckner (Presidente – Gestão 2014/2017) 

os relatórios dos escritórios de advocacia, explicando o andamento das  

ações da AJUT, bem como o resumo do saldo das contas em 

01/02/2014. Com relação a Ação de Cobrança do Sr. Mário Amin, será 

proposto um parcelamento de sua divida com a associação, hoje, o valor 

total é de R$ 3.199.56 – Ricardo Luckner conversará pessoalmente com 

o ex-associado propondo-lhe parcelar o valor em 24 parcelas de R$ 

134,00 (Cento e trinta e quatro reais).  

Geovani relatou sobre o processo do INSS, alertando tratar-se de  um 

valor grande e em sua opinião é um assunto a ser revisto, e portanto 

deveria ser convocada uma assembléia, para explicar aos associados o 

porquê ainda não estamos no âmbito judicial da questão. Também 

salientou ser muito alto o valor pago ao escritório de advogados 

contratados pela AJUT.  

Dr. Ricardo Rosa disse que o processo está na fase administrativa, 

porque somente esgotando-se a discussão administrativa é que se pode 

impetrar a ação judicial. 

Geovani declara estar saindo preocupado com isto, e lembrou ser 

importante dar esclarecimentos aos associados em relação ao processo 

do INSS, bem como o processo da Sra. Nara Jane. 

No último item foi abordada a questão da previsão orçamentária para 

2014, Geovani disse a Liliane (Diretora Social – 2014/2017), que  a 

direção das festas e eventos sociais estão em suas mãos, informou 

também que há uma pré-reserva com o Fazzenda Park Hotel feita para 

o mês de maio, caso ela decida realizar a Festa neste Hotel. Liliane 

relatou que está adiantando-se e por conta disto – visitando outros 

locais, outras opções para a Festa da Família AJUT, sendo que nesta 

semana ficou encantada com um dos hotéis que visitou, mas ainda está 

decidindo. 

Conforme determinação de Ricardo Luckner – Presidente (2014/2017)Os 

Diretores das Áreas Social, Cultural e Esportiva juntamente com os 

tesoureiros reunir-se-ão no dia 25 de fevereiro – a partir das 10horas 

para tratar do assunto – Orçamento/2014. A Administradora passou aos 

diretores presentes uma cópia do orçamento/2014 – já com os dados da 

previsão de  Receita - Total para 2014, bem como as despesas 



administrativas e de pessoal. Ficando então as receitas e despesas dos 

eventos a serem determinados pelos diretores. 

Geovani colocou em pauta, a definição da data para a posse da Diretoria 

– Gestão 2014/2017  e foi aprovado o dia 11/03/2014 às 20 horas, na 

AJUT. Na oportunidade será apresentado o orçamento para 2014 para 

aprovação. 

Ricardo Luckner apresentou sua idéia de divulgação da AJUT,  não 

apenas na região da Grande Florianópolis, mas no estado todo. Com o 

objetivo de chamar novos associados. Geovani salientou o trabalho de 

divulgação junto aos novos servidores, os quais logo que encaminhados 

aos SASER, recebem uma pastinha com material de divulgação da 

associação. 

Como último item de pauta, Geovani leu para todos os presentes a 

mensagem enviada pela associada Fernanda Silva Destri Fortkamp, na 

qual ela informa estar entregando uma lembrança para cada Diretor e 

Funcionário da AJUT e expressa sua satisfação pelo trabalho 

desenvolvido, especialmente nos últimos anos.... Os Diretores 

cumprimentam-se mutuamente, parabenizam-se e declaram estarem 

satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente declarou encerrada a reunião do que para constar eu, Maria 

Helena Moraes,  administradora, lavrei a presente ata, que depois de 

lida e aprovada vai assinada por mim,  e pelos demais presentes. 
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