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6ª 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
30/10/14.
No trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, às
08:30hs, 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 desejando bom
dia a todos em seguida solicitou ao secretario a leitura do edital de
convocação com o seguinte item a) Prestação de contas do
exercício de 2013, instruído com o parecer do Conselho Fiscal.
Após a leitura do edital o presidente disse que estaremos apresentando
a prestação de contas e que a diretoria e o conselho fiscal têm
trabalhado dia a dia para o equilíbrio financeiro do sindicato. O
tesoureiro, Orly Campos iniciou a apresentação do material que
foidistribuído ao plenário em que mostra o comportamento de cada
conta, as receitas e despesas e as justificativas; que em 2013 a receita
foi R$ 159.241,00 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e
um) menor que o previsto; que as contas que geralmente fecham
negativas são as seguintes: despesas com aÁrea de Lazer, despesas
judiciais no valor de R$ 979.101,00 (novecentos e setenta e nove mil,
cento e um), alojamento de Portocel que investimos na qualidade da
manutenção, conservação e limpeza, as despesas com juros;e plano de

1

Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores Avulsos e Com Vínculo Empregatício em
Estiva nos Portos do Estado do Espírito Santo.
FUNDADO EM 20 DE JULHO DE 1918

Avenida República, 10 – Centro – Vitória –

ES

– CEP 29.010-700.

TELEFONE: Geral (27) 2124- 2002 – Fax (27) 2124-2006 BRASIL
CNPJ: 28.145.746/0001-

02

e-mail: secretaria@estiva-es.com.br
http://www.estiva-es.com.br

saúde dos associados que estão inadimplentes; que temos tomado
muitas atitudes nos sentido de enxugar todasas despesas do sindicato;
que reduzimos o numero de funcionários de 30 (trinta) para 20 (vinte)
em um ano; que essa redução gerou um custo mais alto devido ao
pagamento de passivos trabalhistas; que o conselho fiscal acompanha
muito de perto cobrando eficiência nos gastos e que as coisas tendem a
melhorar a cada ano devido ao empenho da diretoria atual em fazer a
reforma administrativa necessária. José Adilson ressaltou que a
receita do sindicato em 2013 foi menor e que a despesa aumentou
apenas 2%, isso significa que estamos agindo fortemente na redução
de custos; que a diretoria fez a alteração do DAS passando para
8,226% ressaltando que o DAS é o menor entre todos os sindicatos;
que devolvemos 13% para os associados e mesmo assim o associado
não perdeu os programas sociais do sindicato; ressaltou que a atitude
foi para a diretoria se empenhar para fazer a gestão com os recursos
arrecadados e não contando com uma provisão que depois tinha que
ser devolvida; que também foi fundamental alterar a regra de
pagamento do plano de saúde; que o grande objetivo da diretoria é
sempre melhorar a receita, e isso estamos conseguindo por meio das
negociações coletivas que fechamos todos os acordos coletivos com
reajuste e com algum ganho real e aumento do fundo social; que
encerraremos o ano de 2014 com o TVV e Samarco com um novo
acordo fechado muito em breve o que com certeza melhora o MMO;
também citou a alteração da cobrança do imposto sindical e sua forma
de distribuição; que durante o mandato fixou o tesoureiro para
acompanhamento total e gestão dos gastos; que agora qualquer
compra tem que ser autorizada pelo tesoureiro por mínimo que seja o
valor; que para 2014 conseguimos ajuda da Portocel para manutenção
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do alojamento; que o TVV também passou a contribuir com a despesa
do ônibus para o terminal; que reduzimos em R$ 117.000,00 o gasto
com fornecedores; que o quadro de funcionários foi reduzido em torno
de 40%; que em sua opinião sobre a Área de Lazer tem que ser
desvinculada do sindicato, sugere a criação de uma associação cultural
e esportiva para que tenha vida própria, com diretoria própria e que se
transforme em uma unidade de negocio e deixe de ser um centro de
custo para o sindicato. Em seguida José Adilson pediu para o conselho
fiscal emitisse o parecer. JadirVieira de Souza Junior membro efetivo
do conselho fiscal leu o parecer, ressaltou que junto com os membros
João de Assis Baiense e Ronaldo Batista Vieira tem acompanhado de
perto cobrando muito da diretoria, mas apoiando as ações porque estão
vendo os avanços e que a redução dos custos está visível; ressaltou
que se não fosse os processos judiciais o sindicato estaria muito bem,
porque está sendo muito bem administrado; pediu para que a categoria
aprove as contas lendo um parecer favorável a aprovação. Bruno
Tavares Nascimento disse que acompanha a situação a 3 ou 4 anos e
que com relação ao MMO não existe a crise citada pelo presidente, que
o mesmo se manteve na mesma média com pouca variação; criticou a
situação financeira do sindicato, que a devolução do R$ 50,00
(cinquenta) quando o plano é coberto pelo fundo social teria que ser
devolvido mas não é; que tinha ciência de alguns gastos que são
necessários e que desde o inicio falou com o presidente que não
teríamos como cobrir as despesas com plano de saúde, que são muito
alta; que não teria como cobrir o valor da Petros dos associados que foi
utilizado para cobrir o plano de saúde; que faltou humildade da
diretoria em assumir tais dificuldades e pediu para que a diretoria
trabalhe junto com a categoria, que se for convocada irá ajudar a pagar
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as dividas principalmente do processo judicial que está no STF,que
devemos repensar a politica para construir junto com a categoria. O
presidente disse que realmente nos últimos meses de 2014 o MMO
tem sido muito bom e acima da média, mas que em 2013 sentimos sim
uma queda forte no MMO devido à crise internacional por isso a receita
foi menor; que durante o tempo que o associado Bruno Tavares
Nascimento ficou desfiliado do sindicato a diretoria participou de
audiência no MPT para dar explicações sobre a denúncia de utilização
do fundo social e que foi comprovado que era inevitável e que se não
utilizássemos, os associados teriam ficado sem plano de saúde; que
agora que retornou ao sindicato é muito bem vindo. Camilo de Lelis
Santos Cardoso elogiou a AGO cheia de associados participando
ativamente; que tem sido criticado por alguns companheiros como se
tivesse afrouxado, mas não é nada disso, apenas tomou atitude de se
aproximar para saber de tudo e acompanhar mais de perto a gestão do
sindicato; com relação à Área de Lazer não tinha conhecimento sobre
as diversas tentativas que a diretoria fez para tentar viabilizar receitas
para custear os custos; que a diretoria deve reduzir os custos com
assessoria jurídica apesar de reconhecer que o advogado tem tido bons
resultados. Carlos Ney Ferraz Goggyparabenizou a diretoria pelas
atitudes de enxugamento das despesas e que se não fosse os processos
judiciais a sindicato estaria muito bem e pediu aprovação das contas.
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

associadosLeonardo Ventorim e Fabio Roberto Gama Encarnação
que prontamente aceitaram. Foram apurados46 votos, sendo45votos
SIM e 1 voto NÃO, sendo assim foram aprovadas as contas do
4

Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores Avulsos e Com Vínculo Empregatício em
Estiva nos Portos do Estado do Espírito Santo.
FUNDADO EM 20 DE JULHO DE 1918

Avenida República, 10 – Centro – Vitória –

ES

– CEP 29.010-700.

TELEFONE: Geral (27) 2124- 2002 – Fax (27) 2124-2006 BRASIL
CNPJ: 28.145.746/0001-

02

e-mail: secretaria@estiva-es.com.br
http://www.estiva-es.com.br

exercício de 2013por ampla maioria.Não havendo mais nada a tratar,
a Assembleia foi encerrada as 11:30horas 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

LEONARDO VENTORIM
Escrutinador
CPF: 019.939.957-30

FABIO ROBERTO GAMA ENCARNAÇÃO
Escrutinador
CPF: 074.215.867-50
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