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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21/02/2017 

 
 
 

Em vinte e um de fevereiro de mil e dezessete, o Presidente do Sindicato dos 
Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores na 
Movimentação de Mercadorias em Geral do Espírito Santo, situado a 
Avenida Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro 
da cidade, Vitória, Estado do Espírito Santo. Ás 7:00 horas em primeira 
convocação, e as 8:00 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) Discussão e deliberação do Plano de Saúde SAMP. 
O Presidente do Sindicato inicia a AGE lendo o edital de convocação, após  
relata a situação atual, que se encontra o plano de saúde da SAMP, que 
continua com atendimento restrito, ou seja, apesar de sermos carteira branca 
estamos sendo atendidos na rede centralizada da Samp devido ao passivo de 
débitos que temos devido ao fato de muitos trabalhadores da ativa e afastados 
pelo I.N.S.S não estarem pagando os valores referentes ao dos seus 
dependentes, o presidente Josué King apresentou aos trabalhadores presentes 
os representantes da Samp que foram convidados a participarem da 
assembleia e ajudar na proposta de ajustar os problemas que temos tido com o 
nosso contrato devido a inadimplência de alguns trabalhadores, e foram 
apresentados a Sra. Erica e o Sr. Denis, o presidente Josué King concedeu a 
palavra a Sra. Erica que apresentou uma proposta alternativa e mais barata 
para resolver os problemas de atendimento do plano de saúde, que seria 
migrar para a rede centralizada do plano que seria sair da carteira branca para 
a carteira azul, o que representaria uma redução de custo significativa e 
ajudaria ao associado que esta com dificuldades de pagamento a pagar em dia 
o plano dos seus dependentes, é necessário frisar que este plano não é 
participativo, ou seja além da parcela mensal do plano do titular e dependentes 
não é pago mais nada, com a palavra o Sr. Josué King  que mostrou toda sua 
preocupação em relação ao pagamento em dia do plano de saúde,  pois não 
podemos brincar com este assunto pois é muito sério, todos tem que ter 
consciência que vivemos em sociedade e que cada um tem que cumprir com 
sua parte, ficou claro também que o sindicato quer abrir mão do 
gerenciamento, controle e repasse dos valores dos dependentes  descontados 
do associado e repassado ao plano de saúde, mas a categoria entende que 
fica difícil fazer os plano de saúde sem que seja empresarial, pois o mesmo 
plano feito como pessoa física fica inviável devido aos altos valores por causa 
da faixa Etária de idade dos dependentes, mas que fica claro que o sindicato 
não pode ser responsável por eventual atraso nos pagamentos das faturas 
devido a inadimplência de associados que por vários motivos venham a se 
afastar pelo I.N.S.S, ou  não trabalhar o suficiente para pagar os valores 
referentes aos dos seus familiares, ou devido a uma eventual queda de 
trabalho, onde  o sindicatos pode ser prejudicado por uma eventual queda de 
arrecadação do fundo social, sabendo que este é um contrato empresarial 
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coletivo e não individual, onde o valor total da fatura tem que ser 
arrecadado, não adianta uma parte dos trabalhadores trabalharem o suficiente 
e outra parte não pagar no final todos ficam sem atendimento medico, após 
muito deliberar o presidente colocou em votação a mudança da carteira branca 
do plano de saúde para a carteirinha azul e foi aprovado pela maioria, foi 
aprovado também que será feito um novo cadastramento para a mudança da 
modalidade das carteirinhas do plano de saúde e foi aprovado  que o 
associado titular do plano de saúde que estiver em debito dos valores 
referentes ao dos dependentes, este titular Não poderá ingressar no novo 
plano de saúde com a carteirinha azul, o titular devedor ficara fora do plano de 
saúde até a quitação dos valores referentes aos dos seus dependentes, após a 
quitação o titular poderá ser reintegrado ao plano de saúde, mas caberá ao 
sindicato a avaliação se coloca os dependentes ou não, não tendo mais nada a 
tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão às 11:30 (onze 
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. 
  
 
    
  
Vitória (ES), 28 de março de 2017  
 
 
 
 
 
   Josué King Ferreira                               Moises Pinto de Alvarenga                 
   Diretor – Presidente                                  Secretário Geral 


