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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
08/08/2019

Em oito de agosto de dois mil e dezenove, o Presidente do Sindicato dos
PoÉuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores com
VÍnculo Empregatício nos Portos do Espírito Santo, situado a Avenida
Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro da
cidade, Vitória, Estado do Espírito Santo. As 08h00min em primeira
convocação, e as B:30 horas em segunda e última convocação, e com qualquer
número de associados. Na presença da categoria, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: discursão sobre abertura das negociações do acordo do
TPS, o presidente abriu a assembleia conforme edital, fez uma explanação
breve sobre a evolução das negociações no TPS leu as atas das reuniÕes no
TPS lembrou que estas atas estão disponíveis nos grupos de whatsapp, apÓs a
leitura das atas cuja o teor estão as propostas tanto dos sindicatos quanto as
contra propostas do TPS, apos a leitura foi aberta a palavra ao plenário com a
palavra s Sr. Andre L.T que disse que não concorda com a parte da proibição
do uso dos celulares no TPS, tendo em vista que no mundo de hoje ficar sem
contato com o celular é preocupante e também temos que considerar que a
escala tem uma dinâmica de informação na hora da parede, pois as
informações que vão para os trabalhadores que estão participando da escala,
quanto a parte da porcentagem do aumento o mesmo frisou que não há muito
o que falar pois quem ver a situação econômica do pais sabe que a coisa não
está boa e que na opinião dele é melhor aceitar o que está sendo negociado o
tocar o barco, com a palavra o Sr. Romário B. Betini que disse que concorda
com o valor oferecido para ao Salario dia, concorda com o um por cento do
fundo social, mas que não concorda com os quatro e meio por cento na taxa,
tendo em vista que ganhamos pouco em relação as outras categorias e que a
diretoria tem que se empenhar mais na mesa para aumentar o ganho na taxa,
disse ainda que se depender dele este acordo não assina sem um aumento
significativo na taxa, com a palavra Pedro Carlos da Silva que disse ser melhor
não aprovar o acordo hoje por se tratar de um assunto de ganho na taxa e que
o sindicato tem que buscar avançar no ganho da taxa, com a palavra Alexandre
Ferreira SimÕes que disse não estar satisfeito com o que foi acordado até
agora pois nossa taxa é muito ruim e temos que avançar neste item, com a
palavra Paulo S.A que disse que a diretoria fica pregando terrorismo quando
diz que chegamos ao limite, disse que as empresas estão tendo lucros e disse
que não há crise no setor de siderurgia, disse que o acordo não precisa ser
assinado, e que se possível podemos ir para o dissidio, com a palavra o
secretário [\Ioises Pinto de Alvarenga que disse que conforme as atas lidas o
terminal se encontra numa situação difícil enfatiza que estamos passando
informações dos terminais, ele disse que reconhece que as propostas estão
longe de ser o que nós queremos, mas devido a conjuntura política e
econômica do pais que está muito ruim para os trabalhadores o mesmo propõe
da categoria aceitar este acordo que ao nossos olhos é ruim, mas que pelo ao
menos nos garante mais dois anos de trabalho no terminal, com a palavra Sr.
Romário B. Betini que disse que para lembrar do conferente chefe que é
justamente a pessoa mais importante da equipe, pois é o que comanda o
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embarque das cargas, disse que não podemos aceitar fechar o acordo

mexendo neste item, com a palavra o presidente que colocou em Votação

começando pela proibição do uso de celular e foi aprovado que a diretoria não

aceite a proposta do terminal da proibição do uso de celular, mas que busque

na comissão operacional regras no sentido de restringir o uso do celular, na

parte do aumento do salário dia, taxa e fundo social, foi aprovado o salário dia
proposto pelo terminal, na taxa da produtividade foi aprovado que a diretoria

busque um aumento maior, mas se não for possível a diretoria fica autorizada a

assinar o acordo com os quatro e meio por cento solicitada pelos sindicatos, e
para fechar fica aprovado o um por cento do fundo social, não tendo mais nada

a tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão às 10:46 (dez

horas e quarenta e seis minutos). E para que se produzam os efeitos legais, foi

lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim, como

Secretário Geral Moises Pinto de Alvarenga e pelo Presidente Sr. 'Josué

King Ferreira.

Vitória agosto de 2019

Geral
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