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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/05/2018 

 
Em vinte e oito de maio 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 08h00min 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) Discursão e deliberação sobre o reajuste anual do 
Plano de Saúde, O presidente Josué King abriu a assembleia dizendo que o 
nosso plano de saúde a Samp nos mandou proposta de reajuste anual, tendo 
em vista que a Samp mandou duas propostas, sendo uma de vinte e três por 
cento de reajuste, ou seja hoje pagamos o valor de trezentos e trinta e seis 
reais, e com o reajuste passaríamos a pagar quatrocentos e quatorze reais 
com trinta e cinco centavos e sem coparticipação, e a outra proposta de três 
por cento de reajuste onde passaríamos a pagar trezentos e quarenta e cinco 
reais mais coparticipação de vinte reais nas consultas e trinta e cinco reais para 
o atendimento e pronto socorro, o Sr. Gelson pediu a palavra e disse que não 
concorda com a coparticipação e disse que seria melhor a proposta dos vinte e 
três por cento, com a palavra o Sr. Moises que disse que seria a favor de ter 
apenas o reajuste de três por cento, e eventualmente quando se faz uma 
consulta ou passa mal paga apenas os valores referentes a coparticipação que 
é mais barato do que se somarmos os vinte e três por cento em cima do valor 
de hoje pagaríamos por ano muito mais de novecentos reais, quando 
poderíamos pagar mais barato com a coparticipação, com a palavra o Sr. 
Wildes que disse que não tem o plano de saúde do sindicato mas que as 
propostas apresentadas não estão fora da realidade, tendo em vista que ele 
mesmo tem o plano de saúde da Samp que é mais barato hoje, mas é por faixa 
etária, quando ele tiver mais de quarenta anos vai ficar mais caro com certeza, 
com a palavra o Sr. Jomar que disse que teríamos que apresentar outras 
propostas e apresentou um corretor de plano de saúde que disse que faria o 
levantamento para ver uma proposta melhor de plano de saúde, com a palavra 
o Sr. Moises que disse ao corretor que ele poderia trazer proposta de plano de 
saúde, mas que fosse da Samp ou Unimed, pois não estamos à disposição 
para fechar plano de saúde sem representatividade medica e sem hospitais 
credenciado, e plenário aprovou a proposta do Sr. Moises sobre trazer apenas 
propostas da Samp e Unimed, o Presidente Josué King disse aos 
trabalhadores presentes que o nosso plano vence dia 01/06 sendo que a 
proposta do corretor tem ser a mais rápida  possível, o Sr. Moises propôs de 
fazermos uma pré aprovação em caso do corretor não nos trazer uma proposta 
mais rápido ou mais barata do que a feita pela Samp, o presidente Josué King 
colocou em votação e foi aprovado pela maioria o reajuste anual do plano de 
saúde de vinte e três por cento, sendo que o valor individual passará dos atuais 
R$ 336.56 ( trezentos e trinta e seis reais com cinquenta e seis centavos ) 
passando para R$ 414,35 ( quatrocentos e quatorze reais com trinta e cinco 
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centavos )  tais valores passaram a ser descontados de todos os 
trabalhadores que fizeram adesão ao plano de saúde a partir do dia 
01/06/2018, 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. 
  
Vitória (ES), 28 de maio de 2018 
 
 
 
   Josué King Ferreira                               Moises Pinto de Alvarenga                 
   Diretor – Presidente                                  Secretário Geral 


