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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/11/2018
Em seis de novembro 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, para tratar do
assunto da alterações no estatuto, ou reforma estatutária, o presidente chamou
a mesa alguns trabalhadores presentes para tratar de dar continuidade a
assembleia, tendo em vista o que está descrito no estatuto no artigo setenta e
oito, foi achado um meio termo junto aos presentes, bem como o presidente da
associação dos aposentados o Sr. Aderson Anselmo, onde foi discutido a
possibilidade de levantar a comissão estatutária que seria feito por
trabalhadores presentes ou que se manifestarem para participar mesmo não
presente neste momento no plenário, e que esta comissão não trataria de
assuntos referentes aos direitos dos aposentados, ou seja não seria discutido
nem um assunto que se refere ao voto do aposentado ou os dois por cento
destinados aos aposentados, ficou decidido também que o livro de assinatura
ficaria aberto para assinatura em todas as assembleias para tratar do assunto
da reforma estatutária alcançando com isto o quórum legal para dar legalidade
as alterações necessárias no estatuto, após algumas discursões foi deliberado
pelos presentes os nomes que comporão a comissão que tratará da reforma
estatutária e que apresentarão para a categoria nas próximas assembleias
devidamente convocadas para tratar e deliberar sobre este assunto, os nomes
levantados foram: Adelson Marcos de Souza, Aderson Anselmo, Wildes
Caldeira Monteiro, Wanderson Siqueira Rangel, Leonardo Andrade Cavatt,
João Thom Gomes, Romário Botacin Betini, José Carlos Nascimento,
Florisvaldo Augustinho de Oliveira, com isto foi definido a comissão que
discutirá os pontos do estatuto atual que será reformulado, não tendo mais
nada a tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão às 10:15
(onze 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, como
Secretário Geral Moises Pinto de Alvarenga e pelo Presidente Sr. Josué
King Ferreira.
Vitória (ES), 06 de novembro de 18
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