ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE
2014, EM SOROCABA – SP.
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas
e quinze minutos (10h15min), em segunda e última convocação, de acordo com o
disposto no Estatuto Social das entidades, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária
do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo SINDIPEDRAS, nas dependências da JCB Brasil - localizada Av. Joseph Cyril Bamford,
n. 3600 - Bairro Éden - Sorocaba/SP, para tratar dos seguintes assuntos em pauta,
conforme Edital de Convocação: 1) Acompanhamento das Licitações Públicas; 2)
Outros assuntos de interesse geral. De acordo com o registro de presenças,
compareceram 17 pessoas, com 13 empresas representadas. A mesa diretora foi
composta pelo vice-presidente do SINDIPEDRAS, Antero Saraiva Junior. Abrindo os
trabalhos, Antero saúda todos os presentes. Seguindo a pauta foi explicado aos
presentes que este acompanhamento das licitações públicas será realizado pela
APEPAC – Associação Paulista das Empresas Produtoras de Agregados para
Construção e que para a legitimidade desta delegação faz-se necessária a
aprovação dos presentes. Destacou a importância desta ação pelo fato de que temse observado que as empresas vencedoras das licitações públicas que envolvem a
prefeitura e subprefeituras da cidade de São Paulo, apresentam condições de
fornecimento muito dispares das demais empresas que usualmente participam deste
tipo de certame e que, por esta razão, há necessidade de acompanhamento mais
atento a todo processo. Colocada em votação a questão foi aprovada por
unanimidade. Continuando e abrindo a outras questões, solicitou que a Glaucia
discorresse sobre o “Curso de Gestão de Resíduos Sólidos Gerados na indústria de
Mineração”, evento este que será realizado na sede do SINDIEPDRAS no próximo dia
1º de outubro. Glaucia expos de forma sucinta a importância do evento para as
empresas do setor que, embora não sejam geradoras de resíduos de sua produção,
geram outros, como embalagens e, óleos, etc. Na sequência, a palavra foi passada
para Melissa Sawaya da empresa EQAO que destacou a importância das empresas
começarem a realizar estudos sobre a emissão de CO2, em razão da tendência
mundial que se apresenta sobre o controle destas emissões. Tal a importância desta
questão, foi comentado pelo Camilo da APEPAC / SINDIPEDRAS a inclusão pelos
agentes bancários de score que classifica as empresas em razão das ações de
sustentabilidade que realiza. Quanto mais ações, melhor score, taxas de juros
melhores. Também informou que num evento recente do Jornal Valor Econômico,
sobre Sustentabilidade, representante do BNDES informou que o governo prepara
vantagens financeiras (redução dos juros) para empresas que tenham políticas de
sustentabilidade bem definidas em suas unidades. Fazendo as vezes do representante
da ECOMETANO (ausência justificada), informou que a empresa tem propostas de
substituição de combustíveis tradicionais por combustíveis menos poluentes (gás
natural), a custo zero para o empresário. Explicou as vantagens deste tipo de
combustível e finalizou sua parte colocando-se à disposição para esclarecimentos.
Fazendo uso da palavra, Antero fez breve relato sobre as últimas ações que envolve
a entidade, quais sejam: Parceria e palestra inicial com o SESI sobre a criação de
cartilha ao setor sobre Compliance (Lei Anticorrupção); Eventos em parcerias com
outros Sindicatos sobre assuntos de relevância para o setor; Realização de reunião de
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avaliação do Planejamento Estratégico, que norteia os rumos da entidade, com
respectivos ajustes para melhoria dos resultados; Ações do Grupo Intersindical sobre
a questão do Limite de Peso; Participação da entidade na Concreteshow entre os
dias 27 a 29 de agosto, dentre outras. Passando a palavra ao Camilo, este explicou
que o bom trabalho para elaboração da cartilha de Compliance do setor depende
da participação e envolvimento das empresas. Comentou também sobre as diretrizes
dadas pela diretoria da entidade no sentido de sempre manter o setor informando
quanto a inovações e novidades de mercado, buscando sempre alterativas que
minimizem custos e outras despesas das empresas, além da entidade se fazer
presente em eventos correlatos ao setor, assim como nos diversos temas que
envolvem a vida empresarial. Antero também comentou que em breve as entidades
ANEPAC / APEPAC / SINDAREIA e SINDIPEDRAS realizarão evento conjunto com a
Subsecretaria da Mineração, informando aos prefeitos das cidades onde já ocorra
ou tenha potencial para, a mineração de areia e brita. Este evento terá por objetivo
demonstrar a importância do setor para os diversos setores da economia e como as
prefeituras devem trabalhar esta questão nos seus planos diretores. Informou que as
expensas correrão por conta das entidades e que buscará fazer o melhor a um custo
menor. Dr. Marco Mendonça, fazendo uso da palavra, informou o que se segue: a)
uma nova regra federal dispensou a exigência de certidão negativa de impostos
para que as empresas, optantes pelo Simples, possam efetuar o fechamento de suas
atividades em apenas um dia; b) que o IBAMA instituiu o Programa de Regularização
Ambiental - PRA, suspendendo as multas por infração à dispositivos do Código
Florestal aplicadas até 22 de julho de 2008, para quem aderir ao Programa; c) que
uma nova jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou uma
empresa a indenizar, por danos morais, um motorista cuja carga ultrapassava
dezesseis horas por dia (alertou para a necessidade da observância da legislação
trabalhista, para evitar condenações desse tipo); d) alertou também para
a auditoria realizada no DNPM pelo Tribunal de Contas da União, onde
ficou determinada maior fiscalização nos mecanismos de arrecadação da CFEM
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e da TAH (Taxa
Anual por Hectare). Esta decisão deverá acarretar maior fiscalização do DNPM junto
às empresas de mineração, demandando assim, por parte delas, bastante atenção
no controle fiscal daqueles preços públicos. Nada mais havendo a ser discutido, o
vice-presidente do SINDIPEDRAS e presidente desta Assembleia, agradecendo a
presença de todos dá por encerrado os trabalhos, convidando a todos para um
almoço que seria servido no mesmo local. E, para constar, eu, _______________________
Sidnei Roberto de Lima, servindo como secretário, lavrei a presente ata que após ser
lida e aprovada será assinada por todos. _____________________________ Antero
Saraiva Junior – Presidente.
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