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ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/11/2017

Em nove de novembro 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 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) Previsão orçamentária 2018, O Presidente do
Sindicato inicia a assembleia fazendo a apresentação da Senhora contadora do
sindicato a senhora Analia, que após devidamente apresentada ao plenário
começou fazer a apresentação da previsão orçamentária do exercício 2018 , e
após todas as contas apresentadas o presidente Josué King Ferreira pegou a
palavra e após perguntar se havia alguma duvidas e não tendo nem uma
duvida a ser esclarecidas e após alguns comentários sobre o assunto foi posto
em votação e foi aprovados por todos trabalhadores presentes a previsão
orçamentária de 2018, 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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