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Razões para ampliar o
número de diretores

São várias as razões que fundamentam a
proposta de  aumento do número de cargos
na Diretoria. A primeira delas é atender ao
aumento do número de associados, propor-
cionando espaço e sinergia a todos os segmen-
tos de estamparia de metais que compõem o
sindicato: latas e tambores de aço, latas de alu-
mínio e componentes para autopeças. O cres-
cimento do Siemesp é um objetivo que inte-
ressa a toda a categoria patronal, dado que a
entidade ganha força para encaminhar os plei-
tos de seu interesse legítimo.

Não bastasse isso, há, por outro lado, a ques-
tão da mudança da legislação sindical.  Está em
trâmite no Congresso o projeto de reforma sin-
dical que prevê que as entidades devam ter, no
mínimo, 20% de sua base no quadro de asso-
ciados, o que irá determinar, de forma inexo-
rável, a ampliação do sindicato. No ano de 2006,
o Siemesp registrou o recebimento da Contri-
buição Sindical Patronal de 241  empresas do
Estado de São Paulo o que implicaria em con-
tar com pelos menos 49 associados no Estado
quando atualmente só possuímos  32. O forta-
lecimento e a permanência do Siemesp, como
ele existe há  mais de 65 anos, depende clara-
mente na inclusão do setor de estamparia, em
toda a sua diversidade.

A nacionalização do sindicato é outra das
propostas da chapa vencedora em 2004, que
assumiu o compromisso de lutar pela am-
pliação da entidade. Essa questão levará ne-
cessariamente à busca por representativida-
de em nível regional.

O aumento do número de membros da
Diretoria permite, por fim, a integração en-
tre todas as tendências, de forma a abrigar
todas as lideranças dos setores e criar condi-
ções para uma desejável composição.

Antonio Carlos Teixeira Álvares
 Presidente do Siemesp

Histórico dos fatos
No segundo semestre de 2006, a Federação das Indústrias do Esta-

do de São Paulo - Fiesp alterou seus Estatutos Sociais, mudando o
mandato para o período de quatro anos e seguindo a tendência de
outras federações estaduais da indústria e também a Confederação
Nacional da Indústria – CNI. Nessa mesma ocasião, a Fiesp  aumen-
tou o número de Diretores e eliminou a figura de diretor suplente.
Temos a informação de que muitos sindicatos também procederam à
modificação de seus estatutos de forma a coincidir seu mandato com
o mandato da Fiesp.

Em reunião de Diretoria, realizada em 17/10/06, a diretoria exe-
cutiva analisou as alterações em curso na Fiesp e nos sindicatos
patronais e optou por medida similar. Aprovada a proposta de Alte-
ração Estatutária, a cópia foi encaminhada para todos os associados
do Siemesp, por meio eletrônico em 08/11/06. A partir dessa data,
foram recebidas várias  manifestações favoráveis e nenhuma mani-
festação de desacordo.

Na reunião seguinte da diretoria, realizada em 28/11/06.,o Di-
retor do Núcleo de Latas de Aço e representante da  Cia. Metalúr-
gica Prada no sindicato, Elio Cepollina, declarou que a Cia. Prada
era contrária à modificação da composição da Diretoria, o que
está registrado na ata da referida reunião.

Em 14/12/06, foi enviada pela segunda vez, para todos os associa-
dos  a proposta de alteração estatutária.  Não foi recebida nenhuma
manifestação contrária.

Em 19 de dezembro de 2006, 18 empresas participaram da As-
sembléia Geral Extraordinária – AGE realizada no Siemesp às
16h, quando o representante da Cia. Prada manifestou sua oposi-
ção à proposta de aumento do número de Diretores. Outros dois
associados também levantaram oposição ao novo formato de Di-
retoria, alegando que a mudança traria problemas administrati-
vos e dificultaria o foco nas questões da lata de aço.

Em virtude das diferenças, o Presidente conduziu a votação em
duas etapas. Na primeira etapa, foi colocada em votação  a propos-
ta de alteração do mandato para 4 anos, que foi  aprovada por
unanimidade. Na segunda etapa, foi realizada a votação  da pro-
posta referente a alteração da composição da Diretoria, que foi
aprovada por maioria de votos. Na ocasião, a contagem de votos foi
pública, na presença de todos os participantes, e não foi contesta-
da por nenhum dos presentes.

Em seguida à AGE, os participantes seguiram ao coquetel de en-
cerramento, realizado no Salão Promocional da Fiesp, no 16º andar.

A ata da AGE foi lavrada e a cópia do documento foi enviada a
todos os associados por meio eletrônico em 22/12/06.Todos os pro-

Alteração do Estatuto terá nova votação
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cedimentos foram acompanhados pela advogada Dra. He-
lena Leate, integrante da equipe do Depto. Sindical da
Fiesp, e que foi contratada pelo Siemesp para o processo
de alteração estatutária.

Em 27/12/06, recebemos comunicação por parte da
advogada Dra. Adriana Zacarias, do Depto. Jurídico da
Cia. Prada, solicitando a documentação referente à AGE
para verificar a regularidade da ata. Nessa data, o sindica-
to e a Fiesp encontravam-se em recesso em virtude das
festas de final de ano.

Após as férias, e com o retorno da advogada Dra. Helena a
São Paulo, face à reclamação da Cia. Prada, que informou
por meio de sua advogada que a empresa teria a fazer oposi-
ções legais à ata, foram analisados os  documentos. Foi veri-
ficado que, na condução da assembléia, de fato, havia ocorri-
do uma falha  visto que o Art. 44 do Estatuto exige quorum
qualificado de 2/3 dos presentes para alteração do Estatuto, o
que não fora conferido durante a votação.

Tendo em vista que qualquer interpretação poderá ge-
rar impugnação ao processo, a Diretoria do Siemesp de-
cidiu convocar nova AGE, marcada para 7 de fevereiro de
2007 para especialmente votar a  alteração na composi-
ção da Diretoria.

Preparativos para AGE em 07/02/07
Dada a atual divergência manifestada pela Cia. Prada e

o conseqüente acirramento de opiniões em torno da alte-
ração estatutária, todas as normas serão estritamente cum-
pridas na próxima AGE, marcada para 07/02/07 às 15h,
no Auditório do 10º andar do Edifício Fiesp.

O acesso à votação será controlado e a alteração ne-
cessitará, para sua aprovação, voto concorde de 2/3 dos
associados presentes.  Conforme determina o Estatuto,
apenas poderão votar as empresas que tenham CNPJ
no Estado de São Paulo e que estejam em dia com as
mensalidades e contribuições previstas em lei e devi-
das ao Siemesp.

Todos os associados estão convidados a assistir a AGE,
porém, não terão direito a votar empresas sem base no
Estado de São Paulo, e nem as empresas inadimplentes.

Será enviada a cópia do Estatuto para a análise prévia
de todos os associados, com as alterações grifadas em ver-
melho, a serem submetidas à votação na próxima AGE.

É muito importante que todas empresas participem e
enviem seus representantes devidamente credenciados
por carta em papel timbrado.

Defesa da redução dos juros
Foi publicado no jornal Correio Braziliense ontem,

em 23/01/07, às vésperas da reunião do Copom – Comi-
tê de Política Monetária, o artigo “Pacto diabólico” (se-
gue anexo), de autoria do Presidente do Siemesp, Anto-
nio Carlos Teixeira Álvares que defende a redução de
juros para estimular o crescimento dos setores produti-
vos da economia brasileira.

Nacionalização do Sindicato
Prosseguem os esforços para a nacionalização do sin-

dicato. Tendo em vista as impugnações provenientes de
dois sindicatos de base estadual, Rio Grande do Sul e
Paraná, e de entidades de algumas cidades de Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro, o Siemesp preparou pedido de re-
consideração, com a apresentação das contra razões, a
ser entregue no Ministério do Trabalho e Emprego.

Pelo fim da cobrança de 10% sobre o FGTS
 A FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo encaminhou, em dezembro, pleito à Presidência
da República pela extinção da contribuição social, insti-
tuída em 29/06/2001 pelo art. 1º da Lei Complementar
nº 110. A Federação enfatiza a necessidade de redução
da carga tributária e do custo Brasil e, nesse sentido, so-
licita que sejam tomadas medidas para extinguir a co-
brança da contribuição de 10% sobre os valores relati-
vos ao FGTS dos empregados demitidos sem justa causa,
e assim desonerar o setor produtivo.

Cartilha para Licenciamento Ambiental
Está disponível para as empresas associadas do Sie-

mesp a publicação “Licenciamento Ambiental e as Mi-
cro e Pequenas Empresas – dúvidas freqüentes”, lança-
da pela Fiesp em parceria com a Cetesb – Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). A
cartilha traz orientações sobre a prevenção e controle
da poluição ambiental na produção industrial; fornece
esclarecimentos sobre os tipos de Licença Ambiental e
como obtê-las; como fazer a renovação da Licença de
Operação; e detalha quais os documentos necessários
para regularização. A versão eletrônica da cartilha pode
também ser acessada para download no site de ambas
entidades – www.fiesp.com.br/publicacoes e
www.cetesb.sp.gov.br


