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Às dezessete horas e cinco minutos, do dia dezessete de junho de dois mil e oito, em
primeira e única convocação, reuniram-se Diretores e Associados na sede do Sindicato
das Agencias de Navegação Marítima e Comissárias de Despachos do Estado de Santa
Catarina – SINDASC. A Assembléia  foi aberta pelo Diretor Presidente do SINDASC,
Senhor Eclésio da Silva. Item 1- Recente comunicado de reajuste de cartas de correção
por  parte  dos  Agentes  de  Navegação.  O  Diretor  Presidente  comenta  que  recebeu
diversas mensagens por e-mails  com referencia aos valores das Cartas de Correção, e
pede que os presentes se manifestem a respeito. Manifestaram-se contra os valores os
senhores  Leo  Silva  da Empresa  Sea Way  e Wilson  Souza da Cacer  Comissária.  O
Senhor Presidente informa que uma ação judicial não seria interessante ou viável, e que
poderia  ser  feita  uma  tentativa  de diferenciação  quando  o erro  fosse  da Comissária
(Filiada  ao  Sindicato).  O  Presidente  sugeriu  também  passar  uma  mensagem  aos
armadores para manter os valores antigos para a carta de correção, e fazer também um
estudo para saber  qual  o  valor  que poderia  ser  aplicado  aos associados  do  Sindasc.
Sugestão  aprovada  pelos  associados  presentes.  Item 2  Problemas  Operacionais  na
Portonave.  O Senhor  Presidente informa  que estará agendando  uma reunião  com os
Diretores  da  Portonave  para  discutir  os  problemas  operacionais.  Alguns  pontos
colocados  pelos  associados  presente  foi  sobre  o  Extrato  de  SD  (Solicitação  de
Despachos) e que a Portonave  está dificultando a entrega dessas SD, devido problemas
com falsificação da mesma. Os associados sugeriram que seja aceito a entrega da SD
independente do horário e da entrega do Container. Os associados reclamam também da
deficiência no atendimento na presença de carga e a demora na confirmação de entrada
e saída de Container, sendo que a Portonave exige o original “House” e “Máster”. O
Diretor  Presidente  levará  ao  conhecimento  da  Diretoria  da  Portonave,  buscando
alternativas para melhorar o atendimento e tentar uma sala dentro da Portonave. Item 3
– Problemas Operacional-Administrativos com o Ministério  da Agricultura. O Diretor
Presidente comenta aos associados presente que esse é problema político, ou seja, falta
de funcionários  no Ministério  da Agricultura e que estará promovendo um encontro
com Sadia e Sindicato SINDICARNE, os quais estarão solicitando o aumento de Fiscais
para a  região  de Itajaí.  Item 4 Assuntos Gerais  – O Diretor Presidente  informa  aos
associados  que  brevemente  estará  saindo  a  Portaria  do  Tradex.  Quanto  a  Fiança
Bancaria exigida pelo Porto de Itajaí, havia um acordo de que a mesma seria mantida
aos associados do Sindasc, mas que com a mudança do Diretor financeiro este acordo
foi  cancelado,  entretanto  o  Sindasc  estará  tentando  junto  ao  novo  Diretor  que  seja
mantido o contrato favorável aos associados do Sindasc.  Nada mais havendo para ser
tratado,  encerra-se  a  Assembléia  às  19horas.  Esta  ata,  após  lida  e  aprovada  pelos
presentes, segue assinada pelos Diretores Presidente e Secretário.
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