PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

PROPOSTA 1
Alterar a alínea “c” do inciso II do art. 5º do Estatuto Social nos seguintes termos:
“Art. 5º. Dividem-se os associados em:
(...)
II – EFETIVOS: aquelas empresas que apresentarem seu pedido de
admissão instruído com os seguintes elementos:
(...)
c – prova de recolhimento da Contribuição sindical e de Contribuições
impostas à categoria, ou certidão de negociação das contribuições em
atraso e de adimplemento das obrigações assumidas; e
Justificativa – A não quitação de contribuições sindicais e categoriais não pode
ser óbice a admissão de empresa como associada quando os valores em atraso
tiverem sido objeto de negociação com a entidade e a empresa estiver em dia
com as obrigações que assumiu.
PROPOSTA 2
Alterar o art. 18 do Estatuto Social para acrescentar mais dois diretores efetivos.
“Art. 18. O sindicato será administrado por uma Diretoria composta de 18
(dezoito) membros efetivos e igual número de suplentes, com os
seguintes cargos: Presidente; Vice-presidente; ...; Diretor de
Responsabilidade Socioambiental; Vice-presidente de Tecnologia da
Informação; e Diretor de Tecnologia da Informação.”
Incluir artigos 37 e 38 com as atribuições dos novos diretores conforme segue,
renumerando-se os artigos seguintes.
“Art. 37. Ao Vice-presidente de Tecnologia da Informação compete:
I – supervisionar as ações internas da entidade relacionadas à tecnologia
da informação;
II – planejar e dirigir a execução das ações da entidade voltadas ao
desenvolvimento de ferramentas e produtos de tecnologia da informação
a serem disponibilizados aos associados; e
III – coordenar as ações para a democratização do conhecimento a
respeito das tecnologias da informação aos associados.

“Art. 38. Ao Diretor de Tecnologia da Informação compete auxiliar o Vicepresidente de Tecnologia da Informação em suas funções e substituí-lo
em suas faltas e impedimentos.
Justificativa – As ações voltadas para a tecnologia da informação em âmbito da
entidade, com o desenvolvimento do e-commerce e das lojas virtuais passaram
a ocupar um espaço estratégico no sindicato. Assim, para melhor gestão das
ações, se propõe a criação de novos cargos na diretoria voltados para a área
específica.
PROPOSTA 3
Acrescentar parágrafo primeiro ao art. 52 com a redação abaixo deduzida e
renumerar os parágrafos hoje existentes.
“§ 1º. A dissolução do Sindicato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
a – ausência de recursos financeiros que permitam o seu funcionamento;
b – impossibilidade de exercício dos seus direitos, prerrogativas e
deveres; c – desvirtuamento de suas finalidades estatutárias; e d –
desinteresse dos associados pela gestão da entidade com a não
apresentação de chapa para o preenchimento dos cargos de direção”.
Justificativa – Alteração de redação por questões formais e exigência registral
de observância do disposto no art. 120, V, da Lei nº 6.015/73.
PROPOSTA 4
Adota-se disposição transitória em decorrência da criação dos dois novos cargos
de direção (TI) em substituição de antiga disposição transitória, que pela nova
numeração será o artigo 58 (antigo art. 56), assim redigido:
“Enquanto não forem procedidas eleições para o preenchimento dos
cargos de Vice-presidente de Tecnologia da Informação e Diretor de
Tecnologia da Informação, as suas atribuições serão exercidas,
respectivamente, pelo Diretor de Relações do Trabalho e Vice-presidente
de Relações do Trabalho.

