Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores
Na Movimentação de Mercadorias em Geral do Estado do Espírito Santo
C.G.C. 28.151.355/0001-09 - FUNDADO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1927
Carta de Reconhecimento N.º 7.280/41 - Base Territorial - Estado do Esp. Santo

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/01/2018

Em Vinte e três de janeiro de dois mil e dezoito, 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) Discussão sobre assuntos gerais 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 o resultado final do
desmembramento da movimentação e porto, pois desde a assembleia de
13/07/2009, quando esta assembleia que foi pedida pelos trabalhadores
através de abaixo assinado e foi convocada para este fim, teve a participação
segundo a lista de presença mais de duzentos e quarenta trabalhadores onde
foi aprovado o desmembramento da representatividade deste sindicato dos
trabalhadores Portuários e dos trabalhadores da movimentação de mercadorias
, e desde então foi aberto o processo para a criação do SINTRAAMEES, que
passa a representar a categoria da movimentação de mercadorias em geral
conforme lei 12023/2009, depois de algumas discursões contrataria ao
desmembramento que foi aprovado em 2009, o presidente quis abrir a palavra
ao plenário, mas o secretário da mesa Moises pediu a palavra e solicitou aos
presentes que assinassem o livro de presença, pois devido ao fato dos
trabalhadores não querem assinar o livro de presença como sinal de protesto,
mas o secretário Moises foi enfático ao dizer que só seria registrado a fala na
ata dos associados que assinarem o livro, pois não tem como registrar a
palavra de um associado na ata, se este não assinou o livro de presença, pois
este mesmo associado poderia questionar falsidade por parte da diretoria, e os
trabalhadores continuaram com o protesto não assinando o livro de presença,
com a palavra João Batista, que a princípio disse que os associados presentes
poderiam sim assinar o livro de presença, e que esta assinatura não significa
que ele aprovou nada, mas que este associado participou da assembleia, a
decisão de qualquer assembleia se dar por votos no final da assembleia, disse
ainda que no caso o pessoal da movimentação estão preocupados é com a
possibilidade de trabalhar em Portocel, e que este desmembramento frustra
esta possibilidade, e se o presidente King tem como fazer alguma coisa no
sentido de tentar garantir que seja de forma negocial pelo ao menos de fazer
parte do projeto como se fosse uma mão de obra de reserva, com isto os
ânimos se acalmariam, com a palavra o Sr. Aderson Anselmo que explicou
aos presentes todo o processo de desmembramento desde a assembleia do
dia 13/07/2009 até a data da publicação do novo sindicato no diário oficial da
união do dia 17/01/2018, e no texto do diário é bem claro a criação do novo
sindicato e que a partir da data do diário oficial o SINDPAES não representa
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mais a área da movimentação de mercadorias, e que esta representação
passa a ser do SINTRAAMES, depois de muitos manifestos por parte dos
trabalhadores da movimentação no qual este secretário se encontra impedido
de registrar nesta ata pelo fato destes trabalhadores não terem aceito assinar o
livro de presença em sinal de protesto, o Presidente Josué King disse aos
presentes que continuará discutindo e convocando a categoria a fim de dar
continuidade ao processo de desmembramento, conversar com os órgãos
públicos competentes e dar serenidade a todo processo, disse também que no
momento certo estará levando ao conhecimento das empresas a concretização
da criação do novo sindicato, uma vez que elas tem conhecimento deste
processo de desmembramento que agora é fato, 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), 23 de janeiro de 2018

Josué King Ferreira
Diretor – Presidente

Moises Pinto de Alvarenga
Secretário Geral
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