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Em nove de julho de dois mil e dezenove, o Presidente do Sindicato dosPortuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores comVÍnculo Empregatício nos PoÉos do Espírito Santo, situado a Avenida
Getúlio Vargas, 242, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, centro dacidade, vitória, 

-E1t3do 
do Espírito santo. As 0gh00min em primeira

convocação, e as 8:30 horas em segunda e última convocação, e com qualquer
nÚmero de associados. Na presença da categoria, para deliberarem sobre aseguinte ordem do dia: suplementação de 

-verbas, o presidente abriu a
assembleia conforme edital, fez uma explanação sobre os problemas das
dívidas do Sindicato, tendo em vista que temôs alguns processos judiciais
oriundo da movimentação de mercadorias o qual já não faz mais parte donosso sindicato uma vez que o desmembramento foi concretizadô, porem
ficaram as dívidas com a união que já era do sindpaes, estamos também
fazendo parcelamento das dívidas com a união e a prefeitura em detrimento de
dividas velhas com o INSS e dividas com a prefeitura de impostos da área de
Joana D'arc e do. nosso prédio, que inclusive já foram a leilão por duas vezes e
corremos sério risco de não poder pagar os parcelamentos 1á assumidos no
intuito de que nosso predio não seja úais leiioado, o presidénte fez a leiturabem como a apresentação das receitas de despesas do Síndicato desdejaneiro de dois mil de dezenove até o mês de junho, porem como ouve conflitode informação na parte de arrecadação dos oltros quatro por cento do D.A.S.os trabalhadores presentes solicitaram a diretoria uma informação mais
detalhada por se tratar de um assunto de estremo interesse da caiegoria, oSecretário Moises disse que esta avaliação tem que ser feita e todas as
dúvidas tem que ser sanada tendo em vistá que nosso sindicato está quebradoe o que arrecadamos é para pagar as dívidas dos parcelamentos, fazer a
devolução da saúde e pagar planô de saúde, sendo que os pagamentos de
terceirizados, funcionários e diretoria sempre ficam em atraso es vezes em atétrês meses ou mais, de forma que esta insustentável pois ainda estamos no
mês de pico de trabalho, e se houver queda de trabalho dificilmente teremos
dinheiro para fazer até a devolução da saúde, depois de alguns cámentários
contrário ao fato de aumentar o D.A.s., o secretário fi/oises ["go, á patavra elembrou aos trabalhadores que da mesma forma que o trabalhador cobra dadiretoria acordos que tenhamos vantagens nos nossos salários, neste
momento estamos tratando no nosso negócio que é a sobrevivência do nossosindicato que é a nossa ferramenta de luta, disse ainda que se ostrabalhadores pensarem bem a devolução da saúde que o sindicato faz todosos meses em mais de cinquenta por cento da categoria é maior do que estestrabalhadores pagam de D.A.s., disse também qr"" ," não nos unirmos nosentido de salvar o sindícato em algum momento poderemos ficar
impossibilitados de fechar acordos, com istó o presidente Josué King Ferreira
pegou a palavra e pediu aos trabalhadores presentes a possibilidadete deixaresta assembleia em aberta sendo marcada a proxima assembleia para apróxima semana com números mais de arrecadrçáo 

" 
gastos mais claros para
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a categoria, disse também que todos estes números estão à disposição da
categoria, com isto foi aprovado pela maioria presente o adiamento da decisão
sobre a suplementação de verbas para a proxima assembleia com data a ser
definida pela diretoria, e por não ter nada mais 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.

Vitoria (ES), 09 de julho de 2019

ra de
Di rio Geral

Avenido GetúlÍo vorgos, no 247 - cep: 2g.o18-Ozs - centro - vitórío
Espirito sonto - Tel.: (27) 3026-3907 - e-moil: wvwv.orrumodores.com.br

I

ga

L


