
Posicionamento do Conselheiro Jucélio Paladini proferido na reunião realizada em 
27/11/2012 sobre o ponto de pauta: Emissão de Debêntures não conversíveis para 
custeio operacional. 

 

Entendo as necessidades da empresa frente aos novos compromissos assumidos. 

 Entretanto considerando a complexidade da matéria em questão, o tempo exíguo e a 
falta de um conjunto de informações necessárias para análise da mesma dificultam 
nosso posicionamento neste momento. Desta forma solicito vistas da matéria para 
melhor conhecimento e posicionamento. 

Considerando o indeferimento de meu pedido de vistas, posiciono-me pela 
ABSTENÇÃO com declaração de voto. 

As novas informações aqui apresentadas pelos Diretores Financeiro e Administrativo 
deveriam ter sido apresentadas com antecedência. Matérias deste tipo necessitam de 
todas as informações e tempo para avaliação. 

A nota explicativa da Diretoria Executiva indica que a projeção do fluxo de caixa prevê 
um déficit acumulado de R$ 77.571.155.00 até 30/06/2013, causados especialmente 
pelo serviço da dívida, das contrapartidas exigidas nos financiamentos e dos 
fornecedores em geral, que somados em até dez/2013 totaliza uma previsão de 
desembolso da ordem de R$ 286.680.162,00. 

De forma geral, entendo que a principal dificuldade da Casan e de outras empresas de 
saneamento estadual ou municipal, salvo raríssimas exceções, funda-se na grande 
demanda reprimida, especialmente na área de coleta e tratamento de esgoto, visto 
que entre a segunda metade da década de 80 a início da década passada os 
governantes abandonaram este setor. 

Assim as empresas necessitam dispor de elevados valores para investimentos a fim de 
atender as demandas reprimidas. 

Paralelamente a outras ações, cabe a Administração tomar medidas que possam 
maximizar a gestão da empresa. 

Há muito tempo em reuniões deste Conselho, venho afirmando que a estrutura 
organizacional da empresa, a falta de pessoal, as terceirizações, a falta de uma política 
comercial ágil, entre outros fatores, dificultam a eficiência da mesma. Vale lembra que 
no início de 2011, os Dirigentes Sindicais protocolaram documento junto ao Conselho 
abordando estes problemas. 

Há questões que necessitam de medidas urgentes e certamente responderão 
positivamente no faturamento e arrecadação da empresa; tipo uma política comercial 
que leve em conta a atualização cadastral permanente, a coleta de leitura e entrega de 
faturas realizado com pessoal próprio, não terceirizado, assim como suprir a enorme 
carência de pessoal na área comercial que é estratégica para a empresa.  



A contratação de pessoal deve deixar de ser entendida como ônus. Ao contrário, em 
muitos casos como o apontado acima, poderá incrementar a arrecadação de forma 
geométrica. 

Outras questões, como o fim de terceirizações em outras áreas, necessitam serem 
revistas com a maior brevidade, pois além de sanar uma possível ilegalidade, 
certamente contribuirá na melhoria da qualidade dos serviços e na redução de custos. 

O próprio Governo do Estado manifestou-se sobre a necessidade de extinguir o 
máximo possível os serviços terceirizados para reduzir as despesas nos órgãos 
públicos. Entretanto a Casan parece caminhar no sentido oposto. 

Assim, medidas simples sem grandes investimentos, como o elencado caso tivessem 
sido tomadas, provavelmente poderiam ter suprido no todo ou em parte o valor de 
déficit estimado até 31/06/2013 e recursos como este, que tem custos para a 
empresa, não necessitariam serem contratados. 

 

Florianópolis, 27 de novembro de 2012. 

 

Jucélio Paladini 

Conselheiro 

 

 

 


