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Na última segunda-feira, 21 de janeiro, foi realizada a 287ª reunião do Conselho de 
Administração da CASAN, tendo como pauta: 1) Eleição e posse da Diretoria Executiva da 
Casan para o biênio 2013/2014. 2) Posse dos membros do Conselho de Administração.

Segundo o Estatuto da Casan, o mandato dos diretores é  de até dois anos, 
podendo  haver  reeleição ou  substituição a qualquer momento.  Os mesmos são 
indicados pelo Governador e, após devem ser eleitos pelo Conselho de Administração.

Todos os Diretores  foram reeleitos para um mandato de até dois anos.
Em viagem de férias o Conselheiro Paladini não pode participar da reunião. Assim, Odair 

Rogério da Silva – Conselheiro Adjunto se fez presente e, embora não podendo exercer o 
direito do voto conforme o Regimento do Conselho manifestou sua opinião sobre o assunto:

“Há muito tempo os Trabalhadores, através dos Sindicatos, vem manifestando opinião contrária ao 
número e a forma de escolha da Direção e do corpo gerencial da empresa. Trata-se de um número 
excessivo, não contribuindo para a eficiência e agilidade da empresa. É uma contradição, pois a 
Casan reduziu seu tamanho, entretanto   aumentou o número de Diretorias. Além disso  outras  
Companhias Estaduais de Saneamentos do porte da CASAN,  ou até maior ,  em sua grande maioria 
possuem muito menos diretores, tipo; SABESP, CAESB, CAERD, CAER, SANESUL e outras...”.

  A  Casan, tem oficialmente  sete diretores com esta nomenclatura, porém há outros cargos 
com semelhança equivalente a de Diretoria, como a de um Consultor Jurídico e dois Adjuntos, 
quatro Superintendentes e quatro Assessores de Relações com os Municípios. É uma 
máquina pesada, com alto custo financeiro e desnecessário, com pouca capacidade executiva 
e que não contribui para nossa missão maior que é atender a população com agilidade e 
qualidade. Neste sentido entendemos que há  a necessidade urgente de reduzir para cinco 
o número de “Diretorias da Empresa” e da  alteração  na forma de escolha dos mesmos.

Posse dos Membros do Conselho de Administração

Segundo o Estatuto da Companhia, os membros do Conselho de Administração, em número 
de oito, sendo seis indicados pelo Governo, um pela Celesc e outro eleito pelos trabalhadores, 
devem ser referendados pela Assembleia Geral dos Acionistas-AGE e, tomar posse em reunião do 
Conselho. O mandato também é de dois anos, exceto o da representação dos trabalhadores que 
é de três anos.  Desta forma, os sete Conselheiros foram reconduzidos para mais um mandato.

   Companheiros, há ainda muito o que  fazer para  conseguirmos  o objetivo de buscar profissionalizar 
a Gestão da Empresa mas, só alcançaremos com muita  unidade, luta  e perseverança da categoria.
 Avante Companheiros!
HAVEREMOS DE VENCER E VENCEREMOS!

É PRECISO ALTERAR A ESTRUTURA ADMISTRATIVA E 
A FORMA DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES NA CASAN.


