
              

              O 
CONSELHEIRO

Informativo dos Trabalhadores no Conselho de Administração da Casan - Dez/2012

Conselheiros tomam posse para gestão 2012-2015
Durante a  reunião do Conselho    de    

Administração realizada em 27 de 
novembro, fomos empossados como 
Representantes dos Trabalhadores. 
É com muito trabalho e dedicação 
que queremos retribuir a confiança da 
categoria depositada em nossa chapa. 
Durante os três anos de mandato, 
nosso objetivo é trabalhar muito 
para cumprirmos os compromissos 
assumidos com a categoria e lutarmos 
em defesa da Casan e dos direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

Criciúma - Mais um grande passo
A  Audiência Pública realizada na Câmara de Vereadores na cidade de Criciúma em 6 de dezembro, 

teve como objetivo, discutir e deliberar sobre o Plano Municipal de Saneamento, conforme determina 
a lei nº 11.445/2007. A Audiência é um pré requisito para a realização do Contrato Programa.  
Finalmente o Plano Municipal de Saneamento da cidade foi aprovado. Agora, o prefeito 
poderá assinar com a Casan o Contrato de Programa de Trabalho que tem o prazo 
de 30 anos e tendo como objetivo universalizar as ações de saneamento na cidade. 
Estiveram presentes, representantes do Executivo Municipal, Casan, Comunidade em geral, 
trabalhadores da Casan,o Sintaema através 
de seu   Diretor Pedro Richard Martins . 
Durante a Audiência, o conselheiro Paladini 
afirmou: “Este é o coroamento de uma luta 
democrática de dez anos. Centenas de  atividades  
como  reuniões, assembleias, audiências públicas 
foram realizadas com a presença dos moradores 
de Criciúma.  Parabéns aos Prefeitos, Vereadores, 
Dirigentes da Casan, Entidades  dos Movimentos 
Sociais e de forma especial aos trabalhadores da 
Casan capitaneados pelo Sintaema e por seu grande 
Dirigente LUIZ FERNANDO DEL RÉ – In Memorian, 
que, com muita sabedoria, paciência e perseverança 
soube mobilizar a sociedade e conduzir esta 
grande batalha. O povo foi o grande vencedor”.

Paladini - TitularOdair- Adjunto

ON-LINE

Contato: paladini@terra.com.br / odair@terra.com.br

Homologação do resultado 
da eleição em 27 de 
agosto durante reunião do 
Conselho de Administração. 

R e p r e s e n t a n t e s 
dos Trabalhadores  
Paladini e Odair 
durante posse para 
gestão 2012-2015.

Paladini durante Audiência Pública em Criciúma



Mais uma vez, durante a reunião 
do Conselho de Administração, 
realizada em 27 de novembro, 
manifestamos nossa opinião de 
que a Casan necessita efetuar 
uma profunda mudança em 
sua estrutura organizacional 
para atingir seus objetivos. 
A estrutura é pesada, centralizada, 
falta pessoal e condições de 
trabalho na ponta. Quem mais sofre 

Gestão: Mudança Já
é quem está no chão de fábrica.  
Vários serviços são realizados 
por empresas terceirizadas, a 
Casan além de poder cometer 
irregularidades, pode ainda 
perder receita e qualidade no 
serviço prestado. Um exemplo 
é a coleta de leitura e entrega 
da fatura, no passado nossos 
leituristas além de realizar essas 
tarefas, faziam as atualizaçãoes 

cadastrais permanente, e que 
hoje não vem sendo realizado.
Apesar das novas tecnologias 
existentes retrocedemos. Há uma 
grande defasagem no quadro de 
funcionários. Trata-se de contra 
senso, afinal, realizamos o ciclo 
produtivo, porém, pagamos 
alguém para nos dizer o que 
entregamos e o que faturamos.

              Contrato de Programa:Uma tarefa 
estratégica

Sempre dissemos que está é uma questão estratégica 
para a sobrevivência da Casan, pois além da segurança 
jurídica, o contrato de programa também permite a 
empresa efetuar o planejamento a médio e longo prazo. 
Devemos concentrar nossas energias no primeiro 

semestre de 2013, na busca de efetivar contratos  
com os 30 maiores municípios do Estado.
Evidentemente que a assinatura dos contratos não depende 
apenas da   vontade da Casan, pois além da vontade das 
autoridades municipais em contratarem a Casan  como 
operadora do seu sistema, estes tem que cumprir os  
passos previstos na lei nº 11.445, como a aprovação do 
Plano Municipal de Saneamento, entre outras medidas.
Estamos atrasados nesta questão, entretanto, 
neste ano começamos a dar passos importantes, 
como a  assinatura dos Contratos de cidades como 
Florianópolis, Laguna, Ibirama, Rio do Sul e Canoinhas 

O ano de 2012 foi marcado por 
conquistas e desafios. Nossa 
categoria participou, mobilizou 
e protestou quando necessário. 
Iniciaremos 2013 com a mesma 
vontade de lutar pelos direitos 
dos trabalhadores e por uma 
Casan pública e de qualidade.
Desejamos aos nossos 
companheiros e companheiras de 
luta um maravilhoso Natal com 
muita paz, saúde e esperança. 
E, que o novo ano seja de 
muitas conquistas e felicidades.

Feliz Natal e 2013

              
Com a maioria dos votos, foi 
aprovada na ultima reunião 
do Conselho de administração 
realizada em 27 de novembro, 
a emissão de R$ 100 milhões 
(cem milhões de reais) em 
debêntures não conversíveis em 
ações. Segundo o relatório da 
diretoria executiva da empresa 
apresentado ao Conselho, tal 
medida faz-se necessário para 
fazer frente ao possível déficit 
operacional de caixa projetado 
para o primeiro semestre de 
2013, devido  aos compromissos 
assumidos pela Casan com os  
investimentos que estão sendo 
realizados e de  alguns atrasos  
para conseguir as licenças 
ambientais de algumas obras.
Considerando a complexidade da 
matéria, e a não disponibilidade 
de todas as informações 
necessárias  com tempo hábil, 
solicitamos vistas da matéria 
para  uma melhor análise e 
para posterior posicionamento. 
Entretanto, de forma infeliz não 
nos foi concedido o pedido de 
vista. Diante das circunstâncias 
nosso posicionamento foi a 
abstenção com declaração do 
voto.  Acesse o site: www.
sintaema.org.br e veja a 
declaração do voto na íntegra.

Emissão de 
Debêntures


