
O CONSELHEIRO

Companheiros/as,

Informativo Eletrônico n° 13 - 27/08/2008

JUCÉLIO PALADINI               
Conselheiro

A
baixo transcre-
vemos as princi-
pais informações 
referente à últi-

ma reunião do Conselho de 
Administração realizada dia 
25/08/08, que teve a seguin-
te pauta e seus  encaminha-
mentos:

1) Posse do novo Conse-
lheiro representando a Ce-
lesc.

1.1) Tomou posse no Con-
selho o Sr. Nelson Gomes de 
Mattos, professor e domici-
liado em Laguna.

2) Análise e aprovação do 
Acordo Coletivo 2008/2009 
do Sintaema.

2.1) A proposta foi aprova-
da por unanimidade.

3) Análise e aprovação do 
Sistema de Registro de Pre-
ços. Proposição da Gerência 
de Compras - Vera Portela) 
e da Divisão de Controle de 
Qualidade (Vânio Pacheco). 

3.1) Aprovado por Unani-
midade.

4) Prorrogação do Prazo 
de Adesão ao PDVI

4.1) A proposta foi aprova-
da por maioria.

4.2) O Conselheiro Jucélio 
Paladini posicionou-se da 
seguinte forma: 

Favorável à prorrogação 

e/ou instituição de um novo 
PDVI, porém em novas ba-
ses.

Propôs que o mesmo fos-
se alterado, incorporando 
o item 2.2 da proposta ela-
borada pela Comissão Pa-
ritária, constituída a partir 
do ACT 2007/2008, ou seja, 
elevar o percentual de 70% 
para 75% e de 10% para 
15% o percentual mínimo 
do benefício recebido sobre 
a remuneração da ativa.

4.3) Excluir do PDVI a exi-
gência de desistência de 
qualquer tipo de ação judi-
cial contra a Casan , para 
aderir ao mesmo. Em nosso 
entendimento há ilegalida-
de nesta exigência.

A proposta apresentada 
foi rejeitada.

5) Análise e discussão da 
Proposta de alteração do Es-
tatuto e do Regulamento do 
Plano de Benefícios da Ca-
sanprev, elaborada pela Co-
missão Paritária instituída 
pelo ACT 2007/2008. Propo-
sição de pauta apresentada 
pelo conselheiro Paladini.

5.1) Após várias discus-
sões, o Conselheiro Pedro 
Bitencourt Neto solicitou 
vistas da matéria para me-
lhor análise, com  inclusão 
na pauta de uma próxima 
reunião, para  deliberação 
do Conselho. 

Conheça a íntegra da pro-
posta no site do Sindicato: 

www.sintaema-sc.org.br

6) Pagamento do Prêmio 
Progressão Salarial por an-
tiguidade (1,23%) aos/as 
trabalhadores/as enquadra-
dos nos cargos de Técnico 
de Nível Médio e de Nível Su-
perior, previsto para agos-
to de 2007 e que não rece-
beram em março de 2008 
(ACT Sintaema 2007/2008), 
conforme prevê o Plano de 
Cargos e Salários em seus 
itens 3.2.1.4 e 3.2.1.4.2.1.2. 
Proposição de pauta apre-
sentada pelo Conselheiro 
Paladini.

 6.1) Após ampla discus-
são o Conselheiro Marco 
Antonio Azambuja solicitou 
vistas da matéria para me-
lhor análise, fi cando assim 
em aberto para deliberação 
em uma próxima reunião.

Companheiros/as, 

Como podem perceber, 

questões importantes fo-

ram discutidas na reu-

nião. Entretanto, algu-

mas também importantes, 

ainda faltam tomar de-

cisão. Assim vamos fi car 

atentos. Afi nal são ques-

tões que estamos reivindi-

cando há tempo.

“

”
NOSSO CONTATO:

paladini@casan.com.br

(48)3221-5099


