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Em quinze de outubro de dois mil e vinte um, o Presidente do Sindicato dos
Portuários Avulsos de Capatazia Arrumadores, e dos Trabalhadores com
Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do Espírito Santo, situado a
Avenida Getúlio Varg_as, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro
da cídade, Vitória, Estado do Espírito Santo. As 08h00 horas em primeira
convocação, e as 8:30 horas em segunda e última convocação, com 1/5 (um
quinto) dos assocíados presentes, conforme estabelece o Artigo 76 do Estatuto
do Sindicato. Na presença da categoria, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Discussão sobre o artigo setenta e doís iten lll do estatuto. O
presidente Moises Pinto de Alvarenga abriu a assembleia as 08:00 horas em
primeira convocação conforme descrito no Editat, lendo um baixo assinado feitopelos trabalhadores, baixo assinado este que está de acordo com o Artígo
dezoito, "letra b" do nosso Estatuto, e com lsso o Presidente do Sindicato Sr.
Moisés Pinto de Alvarenga, êln atendimento a solicítação da categoria,
convocou a assembleia para este dia, afim de discutír e ãeliberar sobre o
Artigo setenta e sete item lll do nosso Estatuto. Após a leitura do edital, bem
como o cabeçário do baixo assinado dos trabalhadores, explicou que fará a
segunda convocação as 08:30 (oito horas e trinta minutos) conforme Edital, e
conforme o Artigo setenta e seis do nosso estatuto. Havendo quórum legal de
um quinto da categoria estaremos dando continuidade da assembleiJ para
discutir s9!re o ponto acima, o presidente Moises Pinto de Alvarenga leu o
edital as 08:30 (oito horas e trinta minufôs) em segunda e últim, 

"orrotrção, 
e

como não havia dado o quórum legal ainda o presidente Moisés pinto de
Alvarenga, solicitou ao secretário Josué King Ferreira que se manifestasse
sobre o andamento das questões políticas sobre a desestatização da Codesa,
o Secretário Josué King Ferreíra explanou para os trabathadbres presentes
sobre como estão sendo tratadas por parte dos trabalhadores, empiesários e
políticos locais sobre o fórum coordenado pelo nosso sindicato pela pessoa do
secretário Josué King Ferreira, que trata da oposição oos setúimentos
mencionados pois são contra a desestatização da codesa. Dãpois dos
esclarecimentos sobre a Codesa, constatou-se átravés da lista de assinatura e
da quantidade de trab.alhadores presentes de que a assembleia solicitada pelos
trabalhadores para discutir pontos do Estatuto mais específicos no Artigo
setenta e dois no item lll, e que"para haver discussão sobre os pontos do
estatuto conforme o artigo setenta e seis pois não houve quórum legal, o
Presídente Moises Pinto de Alvarenga deu como encerrada a assembleia às
08:58 (oito horas e cínquenta e oito minutos). E para que se produzam os
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efeítos legais, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por
mím, como Secretário Geral Josué King Ferreira e pelo Presidente Sr. Moises
Pinto de Alvarenga

Vitoría (ES), 15 de outubro 2021
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