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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18/07/2017 

 
 
 

Em dezoito de Julho de dois 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 sobre o acordo coletivo do 
TVV 2017/2019. O Presidente do Sindicato inicia a AGE lendo o edital de 
convocação, após lido o edital foi explano para os presentes que as discursões 
sobre a proposta do TVV para o fechamento do acordo 2017/2019, sendo que 
nós propomos ao TVV  o salário base que hoje é de r$ 109,00 reais, para r$ 
150,00 reais a partir de 01/08/2017, o que representará um aumento de 41%, 
no salario, propõe também o fundo social de 22% também a partir de 
01/08/2017, o TVV também propõe um aumento de 20% nas taxas de 
siderúrgico e pátios e seus respectivos salários, sendo que na taxa do 
contêiner o TVV propôs um aumento de 16% a partir de 01/01/2018, para esta 
proposta o terminal colocou a dificuldade devido a conjuntura econômica do 
pais onde o terminal vem perdendo carga devido a competitividade com outros 
portos, foi proposto também pelo TVV a continuidade da discursão na taxa do 
granito, tendo em vista que o terminal vem tendo dificuldades de manter o 
embarque do granito devido a competitividade com o TPS, depois de muitas 
discursões e deliberações foi aprovado pela maioria a questão do aumento do 
salário para o dia 01/08/2017, foi aprovado o fundo social de 22%, foi aprovado 
o recebimento do aumento de 20% nas demais cargas e pátios, foi aprovado 
também a continuidade de discursão a respeito da taxa do granito em que o 
sindicato continuara a discursão para a manutenção do granito de forma que 
possa manter esta carga no TVV, na questão do aumento na taxa de 16% por 
cento na taxa do contêiner para o dia 01/01/2018 foi aprovado, mas a categoria 
solicitou a diretoria que fizesse um esforço no sentido de buscar uma melhoria 
nesta taxa, uma vez que para sair do salario dia o trabalhador teria que 
produzir mais de 103 contêineres o que nos coloca muito atrás em relação ao 
ganho das outras categorias, foi solicitado também que a diretoria buscasse 
junto aos representantes do TVV a recuperação dos trabalhos da desova e 
retiradas de volumes, mesmo sabendo que neste caso o terminal pode 
trabalhar com o pessoal próprio no pátio e armazém, mas temos que ter 
esperança de reaver aqueles trabalhos, 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. 
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Vitória (ES), 18 de julho de 2017 
 
 
 
 
 
   Josué King Ferreira                               Moises Pinto de Alvarenga                 
   Diretor – Presidente                                  Secretário Geral 


