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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/06/2018
Em vinte e oito de junho 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 havia nos mandado duas propostas de aumento
na assembleia anterior, sendo estas propostas uma de um aumento de 23 %
(vinte e três por cento) e outra proposta de 3% por cento na parcela atual e
com coparticipação de R$ 20,00 (vinte reais) em consultas médicas e R$ 35,00
(trinta e cinco) nos atendimentos de pronto socorro no hospitais, os associados
presentes na assembleia do dia 28/04 entenderam que a proposta da
coparticipação não era viável e aprovaram o aumento de 23 % (vinte e três por
cento) mesmo sendo explicado aos presentes detalhes das duas propostas,
pois bem ocorre que devido ao aumento que foi considerável e devido ao fato
de muitos trabalhadores não estarem conseguindo cobrir os custos do aumento
e dos associados que pagaram mas acharam o aumento desproporcional,
mesmo entendo que foi uma decisão da assembleia solcitaram esta
assembleia para rediscutir este aumento, desde que o plano de aceite rever as
condições que foram aprovadas na assembleia anterior, foi explicado de forma
exaustiva que a proposta que seria melhor para a nossa categoria que seria os
três por cento e que a coparticipação seria apenas nas consultas medicas e no
atendimento ao pronto socorro nos hospitais e nada mais seria cobrado, com a
palavra Luciano Pereira que disse que realmente o aumento foi muito alto e
que seria melhor rever, o presidente Josué King colocou em votação e foi
aprovado pela maioria presente a proposta do plano de saúde com aumento de
3% ( por cento ) mais coparticipação de r$ 20,00 (vinte reais) nas consultas e
r$35,00 (trinta e cinco reais) nos atendimentos hospitalares de pronto socorro,
foi aprovado também a revogação da decisão da assembleia do dia 28/05/2018
que trata sobre o mesmo tema do plano de saúde onde houve a aprovação dos
23% (vinte e três por cento) de reajuste sem a coparticipação, ficou decidido
também que as cobranças referentes ao valores da coparticipação das
consultas e atendimento de pronto socorro poderão ser descontados do
dinheiro destinado aos trabalhadores da devolução da saúde, sendo que o
trabalhador Erasmo Carlos de Souza pediu para constar na ata que o mesmo
era contra a proposta aprovada pelo plenário e o trabalhador Sergio Alexandre
Alvarenga Alves pediu para registrar que o mesmo se absteve da decisão, não
tendo mais nada a tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão
às 10:15 (dez horas e quinze minutos). E para que se produzam os efeitos
legais, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim,
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como Secretário Geral Moises Pinto de Alvarenga e pelo Presidente Sr.
Josué King Ferreira.
Vitória (ES), 28 de junho de 2018
Josué King Ferreira
Diretor – Presidente

Moises Pinto de Alvarenga
Secretário Geral
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