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ATA ASSE BLEIA GERAL ORDI REALIZADA EM 23t0912019

Em vinte de agosto de dois mil e dezenove, o Presidente do Sindicato dos
Portuários Avulsos de Gapatazia, Arrumadores e Trabalhadores com
Vínculo Empregatício nos PoÉos do Estado do Espírito Santo, situado a

Avenida Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro

da cidade, Vitória, Êstado do Espírito Santo. Ás 8:00 horas 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 a
seguinte ordem do dia: a) Abertura do processo eleitoral para o triênio

01tO1l2O2O a 31t1212022, b) apresentação e aprovação dos três membros da

comissão eleitoral, sendo Um coordenador geral, dois mesários e dois

suplentes conforme artigo 56 do estatuto do Sindicato dos Portuários Avulso de

Capalazia, foi apresentado também o edital de convocação de registro das

chapas da diretoria e do conselho fiscal, onde estão as definições das regras e

dias para as inscriçÕes das chapas, que serão dos dias 2410912019 ate o dia

O3t1Ot2O19, com o local de inscrição na Secretária do Sindicato no horário das

08:00 as 11:00 horas, e das 13:00 as 17:00 horas, apos lido todos os editais,
bem como as regras, local e horário para as inscrições das chapas foi aberto
ao plenário a escolha para os membros da comissão eleitoral, sendo que

ninguém dos presentes se manifestaram para fazer parte da comissão eleitoral,
onde o presidente fez o manifesto a favor da necessidade da comissão
eleitoral, foi proposto a aprovação da assembleia para que a diretoria forme a

comissão eleitoral após o termino da assembleia, e após colocar em votação
foi aprovado pelos trabalhadores presentes que a diretoria está autorizada a

fazer a comissão eleitoral, fica defina a comissão eleitoral os trabalhadores
Jose Vicente de Lima como coordenador Geral, ficou escolhido o Sr. Laudeci
Nascimento como primeiro mesário e o Sr. Paulo Roberto Coelho como
segundo mesário, e o Sr. lvo Braz e o Sr. Ademir Ramos Alexandrino como
suplentes. E não tendo mais nada a tratar o Presidente Josué King Ferreira
encerrou a sessão às 09:30 (nove horas e trinta 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 3 de setembro de 2019
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