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Cláusula Primeira
DA ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

 A CASAN constituirá em janeiro 2007 uma Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, de acordo com 
as Leis Complementares nº 108 e 109 de 2001, deno-
minada de CASANPREV, destinados aos empregados 
ativos e aos participantes dos PDVI’S da Empresa.

Parágrafo Primeiro – O Plano a ser implantado terá a 
modalidade mista, ou seja, de beneficio definido e tam-
bém de contribuição definida;

Parágrafo Segundo – O valor do beneficio será de 
no mínimo 70% da remuneração descontando-se 95% do 
teto de beneficio do INSS, assegurando-se um beneficio 
mínimo de 10% a todos os empregados participantes do 
plano;

Parágrafo Terceiro–  Empresa e empregado a partir

Cláusula Segunda
DO ESTATUTO DA ENTIDADE

A Entidade deverá ter como instancias deliberativas:
1 - Assembléia Geral – Patrocinadora e Participantes;
2 - Conselho Deliberativo;
3 - Diretoria Executiva;
4 - Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro – O Conselho Deliberativo será 
composto de seis membros, sendo três indicados pela 
Patrocinadora CASAN e 3 eleitos pelos participantes. O 
presidente do Conselho será escolhido através de eleição 
direta entre os membros conselho deliberativo;

Parágrafo Segundo – A Diretoria Executiva da Enti-
dade será formada por um Diretor Presidente, indicado 
pela direção da Patrocinadora, um Diretor Administrati-
vo/Financeiro, eleito pelos participantes e ainda um Dire-
tor de Seguridade também eleito pelos participantes;

Parágrafo Terceiro  –  O Conselho Fiscal será formado 
por seis membros, sendo três indicados pela Patrocina-
dora e três eleitos pelos participantes;

Parágrafo Quarto  –  A eleição será através de chapa 
completa, com mandato de quatro anos, sendo permitido 
apenas uma recondução ininterrupta;

Parágrafo Quinto – Os membros da Diretoria Execu-
tiva da CASANPREV, serão liberados de suas tarefas na 
CASAN para dedicação exclusiva à CASANPREV.

Na Assembléia dos Acionistas, em 29/01/07, a pauta 
foi discussão e deliberada sobre a criação da entidade 
de Previdência Complementar da CASAN, denominada 
CASANPREV.

Participaram o presidente da CASAN, Walmor De Luca, 
o representante do governo do Estado, José Ari Vekui, o 
presidente do SINTAE, Odair Rogério da Silva, Jucélio 
Paladini e Cláudio Floriani Júnior.

A assembléia autorizou a CASAN a constituir a enti-
dade de Previdência Complementar, aprovada por unani-
midade.  Questões como o estatuto, o perfil da entidade, 
assim como o Plano de Complemento a Aposentadoria 
não foram discutidos neste momento. Estamos propon-
do a diretoria da CASAN algumas premissas básicas da 
entidade para o plano.

Os próximos passos a serem discutidos e negociados 
são: o estatudo da entidade e o tipo de Plano de Com-
plemento a Aposentadoria. Estaremos discutindo com a 
categoria. Vamos a Luta. Unidos venceremos.

A categoria precisa estar unida e mobilizada para vencer mais esta batalha
Autorizada a criação da CASANPREV 

Estas são as premissas básicas mínimas da Entidade de 
Previdência Complementar/CASANPREV e do Plano de 
Complemento a Aposentadoria que estamos propondo:

de fevereiro/07 contribuirão de forma paritária para o 
custeio do plano, tomando-se como base 4% da remune-
ração do participante e ainda de recursos provenientes 
do PAD;

Parágrafo Quarto – A partir do mês de fevereiro/2007 
a CASAN incorporara o percentual de 4% (quatro por 
cento) a todos os seus empregados inclusive aos parti-
cipantes dos PDVI’S com vínculo;


