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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13/11/2017

Em treze 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 08:00 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) Discussão discursão sobre as dividas do sindicato
com a união, dividas que se refere ao S.P.U e receita federal, tendo em vista
que estas dividas vem se acumulando ao logo dos anos, a do S.P.U por
exemplo trata-se da divida acumulada do terreno de Joana Darc, pois só esta
divida teremos de fazer parcelamento com a união de mais de um milhão de
reais, porem com a possibilidade do parcelamento destas dividas com o refis
do governo, com isto teremos oportunidade de ter o desconto de pelo ao
menos quarenta por cento da divida ativa, sendo que neste caso nós
precisamos pelo ao menos de trinta mil amanhã dia quatorze de novembro, e
mais trinta mil trinta dias depois, e pagar os parcelamentos de pouco mais de
cinco mil reais por mês durante pelo ao menos mais cento e quarenta meses, o
presidente apresentou ao plenário o nosso advogado o Dr. Diego que explicou
aos presentes sobre a necessidade da categoria fazer a adesão ao refis,
levando em consideração que caso não haja o pagamento correremos o risco
de bloqueios judiciais que poderiam ser cobrado toda a divida sem descontos
ou parcelamentos e no caso do não pagamento poderá ocorrer a proibição do
sindicato fechar acordos e convecção coletiva, e lembrando que a cede do
sindicato esta indo a leilão, e que uma vez feito a adesão ao refis o leilão é
automaticamente suspenso, o presidente também apresentou ao plenário
Anália que é a responsável pela contabilidade do sindicato, Anália esclareceu
aos presentes a possibilidade de fazer adesão ao refis e apresentou os
números referentes as dividas com a união e a receita, com a palavra o Sr.
Wildes que parabenizou a diretoria pela assembleia e pelos esclarecimentos
com a divida, sendo que ele mesmo sendo novo entende a luta que é manter o
sindicato e pior ainda com estas dividas, o mesmo disse que do ponto de vista
dele não haverá dificuldades em apresentar uma proposta para fazer a adesão
ao refis, de forma que desde que tudo seja levantado de forma minuciosa e
poderíamos sim acharmos juntos uma forma de pagar, sugeriu ainda que a
movimentação também ajudem a pagar a divida, assim como os aposentados,
lembrou ainda que os aposentados não precisam fazer parte da votação desta
decisão, por se tratar de uma decisão que tem haver apenas com que esta
trabalhando, e não aposentados que não trabalham mais, o mesmo disse ainda
que isto não tem nada haver por exemplo com o pagamento dos dois por
cento, que ele disse ser a favor e que pagaria pro resto da vida, porem no
momento de uma votação tão importante, seria melhor que os aposentados
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inativos não se pronunciassem sobre o assunto, com a palavra Ualas dos
Santos Lima que disse que ele tem a proposta de vender nossa área do Porto
de Santana e com o dinheiro da venda quita parte da divida e o resto pode ser
divido com a categoria, com a palavra Sidney, que disse que apenas quarenta
por cento de desconto da divida é pouco, tendo em vista que o governo em
alguns casos esta fazendo um desconto muito maior, e o mesmo perguntou se
a diretoria tem alguma proposta de pagar com a arrecadação do D.A.S ou se a
diretoria pretende criar algum desconto ? o presidente disse que a principio não
temos nem uma proposta elaborada, que a diretoria esta passando para a
categoria os problemas que temos com as dividas com a união, mas que
estamos dispostos a levantar propostas, mas que temos apenas até amanhã
dia quatorze de novembro pra fazer adesão ao refis, com a palavra o Sr.
Gilbaulo, que propôs tirar os dois por cento que é destinado aos aposentados e
a categoria fazer o complemento dos valores referentes ao trinta mil reais
agora e pra mais trinta dias, e após isto devolveria normalmente os dois por
cento dos aposentados, após vários questionamentos o presidente se
comprometeu a fazer um levantamento documental junto a contabilidade de
todas as dividas com a união e trazer para a próxima assembleia, disse ainda
que esta assembleia ficará em aberta tendo em vista a necessidade de retornar
e discutir com intuito de aprovar um desconto ou uma forma de pagar estas
parcelas de adesão ao refis, E, não tendo mais nada a tratar o Presidente
Josué King Ferreira encerrou a sessão às 10:30 (dez 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), l3 de novembro 17

Josué King Ferreira
Diretor – Presidente

Moises Pinto de Alvarenga
Secretário Geral
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