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3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
TRIÊNIO 2012/2015 DO SINDICATO DOS
ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES
EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO
REALIZADA
EM
29/10/13.
No vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e treze, às
08:30 hs, em segunda convocação, na sede do SETEMEES, sito à
Av. República, Nº 10, Centro, Vitória-ES, atendendo o que determina
o Estatuto e a legislação vigente, o presidente do Sindicato, Sr. Jose
Adilson Pereira, iniciou a Assembleia Geral Ordinária, e solicitou ao
plenário para indicar um associado para ser o presidente da mesa,
sendo o mesmo indicado por unanimidade pelo plenário. Em seguida
foi feito a leitura do edital de convocação da AGO com um único item
a)Prestação de contas do exercício de 2012, instruído com o
parecer do Conselho Fiscal. O tesoureiro Orly Campos iniciou a
apresentação da prestação de contas seguindo o material por escrito
que foi distribuído ao plenário acompanhado pela contadora Srª Maria
das Graças. Apresentou a evolução das receitas e despesas e o
resultado

obtido

em

cada

conta

do

Balanço

Patrimonial

e

Demonstrativo de Resultados. O presidente José Adilson Pereira fez
avaliação

das

principais

despesas

que

causaram

problemas

financeiros ao sindicato, consequentemente a fechar o ano de 2012
com deficity. As despesas judiciais consumiram de recursos ao longo
de 2013,

R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais) sendo o

deficty total

de R$ 972.000,00, (novecentos e setenta e dois mil

reais), isso deixa claro que se não tivesse as despesas com processos
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judicias antigos que foram perdidos, e somos obrigados a pagar,
sacrificando assim todo o orçamento do sindicato, teríamos superávit
nas contas, porque a diretoria tem feito a reestruturação do sindicato
para que consiga cobrir as despesas com o valor que arrecada; que
outra despesa que aumentou foi o custo com o alojamento em
Portocel após a contratação da empresa de conservação e limpeza
que elevou o gasto para R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis
mil reais); que a despesa com a folha de pagamento e manutenção
da Área de Lazer também sacrifica o orçamento, outras despesas
pesadas

são

as

despesas

com

juros

bancários

devido

as

inadimplências dos associados, onde o sindicato tem que utilizar de
rotativo da conta corrente para o pagamento da fatura do plano de
saúde em dia; que outro fator é a grave crise econômica internacional
que

afeta em cheio a atividade portuária e todos os associados

sofrem com a falta de trabalho, consequentemente o sindicato
arrecada menos. José Adilson fez questão de falar sobre as
denuncias feitas ao MPT, citou a denuncia do ex-associado Joel dos
Santos após sua desfiliação sobre a situação do sindicato, ressalta
que na denúncia o próprio Joel dos Santos disse que queria continuar
no sindicato mas só aceitava pagar o salário da diretoria porque a
mesma faz um bom trabalho, só é contra descontar para pagar a
estrutura; que além de Joel teve uma denúncia anônima sobre a
situação do sindicato e deixou claro que para a diretoria, as denúncias
não representam problemas algum e que

teremos direito a uma

fiscalização de um órgão externo, que com certeza o MPT vai
comprovar que os problemas são causados pelos itens citados acima
e não por má gestão ou desvios de conduta. Em seguida foi solicitado
aos membros do conselho fiscal a leitura do parecer (Anexo) sobre as
contas, o que foi feito pelo conselheiro Jadir Vieira de Souza
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Junior, pedindo a aprovação das mesmas, acompanhado pelos
conselheiros João de Assis baiense e Ronaldo batista Vieira. O
associado Jovanine Antonio Ferreira Canal relatou que só quem
conhece a história do sindicato pode imaginar o que passamos

e

citou que fez parte de uma comissão interna que funcionou com uma
auditoria e que deu indicativos positivos para a gestão, falou que
mantemos a área de lazer funcionando o básico porque se fosse
funcionar 100% a despesa seria de mais de 1 milhão por ano e se diz
contra idéias mirabolantes para a área de lazer porque pode
aumentar o gasto e não solucionar; com relação aos processo
judiciais Jovanine foi taxativo ao afirmar que ao invés de criticar o
que o advogado ganha, temos que reconhecer o que economizamos
com atuação do setor jurídico e que com certeza ultrapassa 12
milhões de reais de economia nos processos ganhos; Jovanine é
contrario a proposta do presidente de que se não tiver solução a
diretoria desce para trabalhar na base e o dinheiro que seria pago aos
diretores ajudará a pagar as contas; concluiu com

a proposta de

desconto de R$ 90,00 por mês de cada associado que seria como um
empréstimo ao sindicato até sua recuperação financeira. O presidente
José Adilson disse que vários associados já estão propondo
descontar do salário para sanar as despesas, mas que na visão da
diretoria ainda não é necessário porque estamos tomando uma serie
de atitudes, que está gerando redução de custos e só concordará com
o desconto dos associados, depois de fazer tudo que for possível para
recuperar o sindicato. Cita que foram desligados de forma amigável 6
(seis) funcionários do sindicato sendo que 3 (três) estavam prestes a
se aposentar a redução da folha de pagamento será fator importante
para a redução de custos. Carlos Eduardo Leão Saad parabenizou
a postura do companheiro Jovanine e também se colocou a disposição
3

Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de
Minérios do Estado do Espírito Santo
FUNDADO EM 20 DE JULHO DE 1918
Avenida República, 10 - Centro - Vitória, ES - CEP 29.010-700
TELEFONE: Geral 2104-2022 - Fax (27) 3223-3257 - BRASIL
CNPJ: 28.145.746/0001-02
e-mail: secretaria@estiva-es.com.br

para se for necessário descontar dos associados para recuperação
financeira do sindicato e que a diretoria precisa de apoio da base;
com relação ao advogado disse que se é estratégico para a diretoria e
os resultados obtidos são bons, tem que ser mantido; propôs que
temos que entrar urgentemente como Processo contra a Vale porque
a chance de ganhar é grande e se ganharmos o valor poderá ajustar
totalmente as finanças do sindicato; solicitou que a diretoria publique
o balancete do sindicato para os associados analisarem e se colocou a
disposição para ajudar no processo de reestruturação. Luiz Claudio
Gonzaga parabenizou aos oradores pela coerência e disse que a vida
de estiva depende da nossa união e sempre que o sindicato precisou
o estivador contribuiu descontando a mais para recuperar as contas
do sindicato, citou que já foi descontado dos associados para cobrir
processos judiciais de alguns associados que entraram contra o
sindicato e hoje ficam dando uma de bonzinhos na base. Ronaldo
Batista Vieira membro do conselho fiscal parabenizou a todos pelo
grau de maturidade pelo entendimento das dificuldades do sindicato,
deixando claro que, como membro do conselho fiscal que não tem
nada de irregular com as contas e se não fosse o passivo judicial o
sindicato teria sobras; Ronaldo disse que a diretoria sempre coloca as
contas para apreciação do conselho fiscal e elogiou o projeto de
reestruturação do sindicato apresentado ao conselho fiscal pelo
presidente José Adilson. Renata Leite Marques disse que o MMO se
manteve no mesmo patamar o problema é que as despesas estão
descontroladas, não dúvida que as despesas estejam corretas, mas
que tem contas que podemos evitar, citou a festa da posse da
diretoria como exemplo; apoia a proposta de Jovanine sobre a cota
de R$ 90.00 (noventa reais) por mês por associado até adequar as
contas, desde que a diretoria prove que realmente está fazendo os
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ajustes dentro do sindicato. Carlos Ney Ferraz Goggy parabenizou
a todos os presentes e pela preocupação com a situação do sindicato,
citou que em algumas situações os associados mais antigos tiravam
do próprio bolso para ajudar ao sindicato e é isso que temos que
fazer novamente, porque fomos vitimas de covardes que colocaram o
sindicato na justiça e que inclusive, foi junto com a diretoria
conversar com o juiz porque os excessos de processos judiciais
estavam quebrando um sindicato centenário. João de Assis Baiense
diz que o que mais se discuti é a redução de custos porque hoje
gastamos mais que arrecadamos, mas que processos judiciais
perdidos precisam ser pagos mesmo e isso que está nos levando para
o buraco. O presidente reafirmou o pacto de fazer a reestruturação do
sindicato antes de aceitar a ajuda dos associados. Não havendo mais
associados inscritos para fazer uso da palavra o presidente solicitou
ao plenário a indicação de dois membros do plenário para serem
escrutinadores sendo

indicados os associados Ebenilto

Souza

Monteiro e Carlos Ney Ferraz Goggy. Foram apurados 47 votos
sendo 45 SIM, 1 BRANCO e 1 NÃO, sendo assim foram aprovadas
as contas do exercício de 2012 por ampla maioria. Não havendo
mais nada a tratar, a Assembleia foi encerrada as 12:00 horas e eu
Sr. Cicero Benedito Gonzaga, lavrei a presente ata, que vai assinada
por mim e o presidente da Assembleia.

JOSÉ ADILSON PEREIRA
Presidente da Assembleia
CPF: 886.617.507-25

CÍCERO BENEDITO GONZAGA
1º Secretário
CPF: 875.296.887-15
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EBENILTO SOUZA MONTEIRO
Escrutinador
CPF: 201.626.777-15

CARLOS NEY FERRAZ GOGGY
Escrutinador
CPF: 579.609.177-87
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