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Em dezesseis de julho de dois mil e dezenove, o Presidente do sindicato dos

portuários aruÉãs-U" Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores com

vínculo EmpregatÍcio nos portos' do Espírito santo, situado a Avenida

Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifíóio d.os Arrumadores, Centro da

cidade, Vitoria, Estado do Espirito Santo. As 08h00min em primeira

convocação, e as 8:30 horas em segunda e última.convocação, e com qualquer

número de associados. Na presen"ça da catego.ti3,.para deliberarem. sobre a

seguinte ordem do dia: continuaçáo Oa aste-mbl"ia para suplementação de

verbas, o presidente abriu a assembleia conforme combinado na assembleia

anterior para dar continuidade a apresentação do números para a apreciação

da categoria, pois segundo alguns questionâmentos os números apresentados

na assembleia anterór não fõram claros de forma que para a assembleia de

hoje os nÚmeros bem como a apresentação dos mesmo foram atualizados e

apresentado pela irncionaria Anália, ,poá a devida apresentação do balanço

dedespesasereceitasdoSindicato,.bemcomoparcelamentosedividasa
serem pagas com a União o presidente Josué King Ferreira reforçou que a

princípio ete sempre se colocou contra levar estas dividas paru a categoria

pagar tendo em vista que a pelo ao menos dez anos nós viemos amargando na

administração estes déficits de arrecadação, mas agora chegou a hora' pois

não da para administrar o sindicato da foima que estamos com a arrecadação

menor do que ," J".p"tas e foi aberta a palavra ao plenário, com a palavra o

sr. Andre L.T que disse que não concorda como King disse que não traz

contas paru a categoria pagar, uma vez que no ano passado nos pagamos

parcelamento, oá-ái.órã.iiriot teitos para pagar parte da Petros e da dívida do

plano de saúde.;dt" que a.diretoria reduza gastos fazendo um plano de

contingência de ó;;t t para depois trazer paru a categoria, com a palavra

Alexandre ferreiã §imOes que disse que não concorda com a forma que a

diretoria gasta tendo em vista qr" fta gastos desnecessários' tem que reduzir

custos, tem que se desfazer dos patriãrônio? lipo área de lazer ou campo de

futebol, pois se não tem dinheiro iara administrar, como ter estes patrimônios'

disse também que acha absurdo'o salário dos diretores de Portocel e propôs

também que diretoria faça sua contribuição descontando também dos seus

salários, com , páfrutá o Sr. Wildes Caldeira Monteiro que disse que

basicamente Alexandre Ferreira simões e Andre A. Tosta disse quase tudo que

ele teria para dizer, mas enfatizou que temos lamlgm custos como o transporte

de Portocel que ao ver, na visão dele e muito alto o valor do contrato que o

sindicato oo supãrt por exemplo paga bem menos do que o valor que é pago

pelo Sindicato ãisse ser por'volta ã" qr.t"nta e.dois mil reais' enquanto o

nosso é setenta e cinco mil reais, com a palavra o Sr' Paulo S'A que disse que

nosso sindicato tem um estrutura muito grande para representar a nossa

atividade e que é necessário mais do que nunca se adequar a realidade e

baixar os custos reduzindo na diretoria; no predio e nas áreas de lazer bem

comonaestruturadePortocel,Gomapalavra:osecretárioMoisesPintode
Alvarenga disse que concorda com , priaut" dos companheiros quando falam
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sobre a redução de custos, disse que a diretoria está empenhada em buscar a
redução de custos e trazer para a categoria a fim encontrarmos uma saída para
o aumentat a arrecadação de verbas, pois como dissemos na assembleia
passada nosso sindicato está quebrado, lembra ao Sr. Wildes Caldeira
Monteiro que o sindicato do Suport paga ao transporte deles o valor fixo de
vinte e cinco mil reais mais trezentos e cinquenta reais por viagem, ou seja não
é o valor que o mesmo se referiu e como eles fazem quatro viagens por dia
dependendo do mês pode até ficar mais caro do que o nosso, e neste
momento estamos falando de aumento de receita, tendo em vista as despesas
que temos junto aos parcelamento de dívidas assumidas com a União e
Prefeitura bem com pagamentos judicias e estamos falando de possível
aumento de D.A.S. não estamos falando em cortar nas questões que são
contratos assumidos nem de corte de fundo social que é devolvido para a
categoria e nem do plano de saúde, estamos enfaticamente falando em
redução dos custos administrativos frente a possível aumento de receita a
ser avaliado pela categoria, com a palavra o Sr. Diego Araújo Ribeiro disse:
que a diretoria tem que apresentar uma proposta para redução de custos, para
ver se diminui o valor a ser pago pela categoria, pois há princípio, ele não vê
uma negativa para a categoria ajudar, mas vê a dificuldade da própria diretoria
em saber afinal de contas qual o debito do sindicato, pois na semana passada
o Josué King Ferreirafez uma péssima apresentação, ao contrário de hoje que
a funcionaria Anália fez uma excelente apresentação, é muito mais esclarecida
o que parece que a funcionaria sabe mais do que a diretoria, disse ainda que
não está claro sobre os números pois se fala numa suplementação de sessenta
mil o que daria cento e oitenta para cada associado mas se as requisições
caírem os cento e oitenta também vai abaixar? O secretário Moises Pinto de
Alvarenga respondeu que nem a diretoria sabe ao certo, pois se fosse 'fazer
desconto por valor fixo ainda assim nós não conseguiríamos arrecadar o valor
combinado pois como sabemos temos alguns trabalhadores que estão
afastados pelo INSS e em tese estes trabalhadores não contribuiriam o que
poderia aumentar o valor de quem está na ativa, é o mesmo problema que
passamos no começo do mês para fazer a devolução da saúde quando
temos só uma folha de pagamento entre o dia primeiro até o dia seis como foi
neste mês onde teve uma folha de pagamento e como todos sabem a data
da devolução foi fixada todo dia seis, mas tem trabalhadores que não quitam
com o plano de saúde com apenas uma folha de pagamento, aliás tem gente
que não paga nem com o mês todo, então fica uma dificuldade controlar o
desconto do plano de saúde com a devolução da saúde nestes casos, que em
alguns meses a devolução tem que ser prorrogada por causa das folhas de
pagamento, lembrando a categoria que toda esta dificuldade que o
sindicato se encontra e o trabalho está na alta, se o volume de requisições
cair ai é que a coisa fica difícil, com a palavra o Presidente Josué King
Ferreira que disse que o assunto está bem discutido que ele não esperava
menos que isto mesmo, a economia de uma forma geral está difícil
mesmo e que a diretoria vai levar paru a categoria na próxima assembleia para
dar continuidade ao assunto um plano de redução de custos e
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ver a possibilidade de se levantar uma proposta de suplementação de verbas e

não tendo mais 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.

de julho de 2019

Alva
Secretário Geral
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