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Por uma CASAN pública, democrática e eficiente 

Depois de muita cobrança dos sindicatos, final-
mente, nas assembléias dos acionistas dos dias 
29/12 e 03/01, ficou deliberado que o presidente 
da CASAN deve lançar imediatamente o edital da 
eleição do representante dos trabalhadores no con-
selho de administração já no mês de fevereiro.

Eleição do conselheiro

A reunião da assembléia dos acionistas da CA-
SAN, realizada em 29/12, discutiu como um dos 
principais pontos de pauta, a reestruturação ad-
ministrativa da estatal e no dia 03/01, debateu a 
eleição do conselho de administração.

Participaram da Assembléia: pela CASAN Valmor 
De Luca, representando o governo do Estado Cle-
verton Elias Vieira, consultor jurídico da Secretaria 
da Fazenda, pelo SINTAE Odair Rogério da Silva, 
SENGE por Carlos Abraham, Jucélio Paladini e 
Cláudio Floriani Júnior. 

Os acionistas minoritários posicionaram-se no 
sentido da recuperação e fortalecimento da CASAN. 
A estatal necessita de gestão eficiente e democráti-
ca, de recursos para investimentos e de três a qua-
tro diretorias. Não de uma cabide de emprego.

A proposta apresentada por De Luca de aumen-
tar de 11 para 13 diretorias foi aprovada. Apesar do 
voto contrário dos acionistas minoritários. Assim 
foi o nosso voto:

Profissionalizar a gestão da Empresa para con-
segui alcançar eficiência. A Diretoria tem que ter 
um perfil técnico associado à uma visão política. 
Quanto ao número de Diretores, entendemos que se 
devem compactar compreendendo de três a quatro 
diretorias, executando a Diretoria de Projetos Espe-
ciais. O problema da CASAN não está associado ao 
número de Diretores, mas sim a eficiência da gestão 
e recursos para investimentos. Nós, trabalhadores, 
reivindicamos a eleição de, no mínimo, um diretor 
eleito pelos trabalhadores nos moldes da CELESC. 
Bem como a participação de, no mínimo, dois re-
presentantes da Sociedade Civil organizada, sendo 
um da FECAM e outro dos Movimentos Sociais no 
Conselho de Administração da CASAN.

Na assembléia dos acionistas do dia 03/01/07 foi 
eleito o novo conselho de administração da CASAN. 
O presidente da estatal Valmor De Luca informou que 
o governador Luiz Henrique da Silveira aceitou uma 
de nossas reivindicações. A Federação Catarinense 

Eleição do Conselho de
Administração

de Municípios/FECAM terá direito a indicar um 
membro para o conselho de administração. Já 
sobre o representante dos movimentos sociais, 
De Luca afirmou que neste momento não há 
possibilidades de acolher a proposta. Porém, 
aceita discutir esta possibilidade para março/
abril deste ano. Quanto a eleição de no mínimo 
um diretor, o presidente da CASAN disse que no 
momento, por questões de espaço no governo 
não será possível. Vamos à luta. A CASAN é dos 
catarinenses.

A diretoria da CASAN mais uma vez está pro-
pondo a terceirização dos serviços prestados pelo 
atendimento telefônico ao público, Plantão Água 
e Esgoto – 195. 

Há cerca de dez anos o sindicato luta contra a 
terceirização desses serviços.  Em reunião com 
o presidente Valmor De Luca marcamos nossa 
posição. Os/as trabalhadores/as concursados 
têm pleno conhecimento sobre o funcionamento 
da CASAN. O atendimento telefônico está dispo-
nível 24 horas por dia e durante o ano inteiro. Os 
custos com a contratação de terceirizados serão 
elevados e com menos qualidade.

Para melhorar o atendimento, vários funcio-
nários dos municípios que municipalizaram os 
serviços de água e esgoto podem ser aproveitados 
nessa função, garantindo assim pessoal próprio. 
Vamos à luta.

195 - Não à Terceirização! 



A marcha à Brasília, em seis 
de dezembro, foi primeiro desafio 
dos/as trabalhadores/as após a 
reeleição do presidente Lula. A 
luta foi pela redução da jornada 
de trabalho, revisão da tabela do 
imposto de renda e a política per-
manente de valorização do salário 
mínimo foram as principais ques-
tões. Além do acesso à educação 
e a qualificação profissional.

A proposta das centrais sin-
dicais era no valor de 420 reais, 
sendo que em 2005 o aumento foi 
cerca de 16%. O reajuste do salário 

mínimo para 380 reais está muito 
aquém das necessidades dos/as 
trabalhadores/as. Ouve pouco 
avanço. Mesmo assim o saldo é 
positivo perante as relações que 
se estabeleceram. Além da cor-
relação da inflação e conforme o 
PIB, anualmente.

Agora, é obrigação dos movi-
mentos sociais cobrarem do pró-
ximo governo Lula o cumprimento 
dos compromissos eleitorais 
assumidos. Atender os anseios 
dos trabalhadores, expressos 
nas reivindicações da Marcha 

do Salário Mínimo, foi a primeira 
grande oportunidade do governo 
de fazer valer o resultado que 
emergiu das urnas. A assinatura 
do acordo que define a política 
de reajuste do salário mínimo não 
vai acabar com as marchas que as 
centrais sindicais fazem todos os 
anos. Sem dúvida, iremos incluir 
outros itens importantes na pau-
ta para os/as trabalhadores/as 
que recebem um salário mínimo. 
O salário mínimo necessário é o 
proposto pelo Dieese, no valor de 
R$ 1.613,08.

SALário MÍNiMo

De Brasília o reajuste: 380 reais

Aprovado requerimento do vereador João Batista 
Nunes (PDT) sobre Audiência Pública que discutirá 
a Gestão do Saneamento em Florianópolis.  A ses-
são na Câmara Municipal aconteceu no dia 19/12. 
Agora, é fundamental o empenho da categoria e das 
lideranças dos movimentos sociais para compare-
cermos em massa e vencermos mais esta batalha. A 
Audiência Pública ficou agendada para a segunda 

Na sessão da Câmara de Vereadores de Fpolis 
do dia 13/12 também foi aprovado requerimento do 
vereador Márcio de Souza (PT). O documento cria o 
Fórum Intermunicipal de discussão sobre a CASAN. 
Poderemos discutir o papel estratégico da CASAN 
em Santa Catarina, levantar as deficiências, analisar 
pontos positivos e negativos e apontar caminhos. É 
mais um espaço para discussão.

FLoriANÓPoLiS
Audiência Pública discutirá a 

Gestão do Saneamento

 Fórum Intermunicipal para 
discutir a CASAN

Seguro de vida em novo formato 
Devido a inadequação de algumas normas técni-

cas determinadas pela Superintendência de Seguros 
Privados/ SUSEP, órgão do Ministério da Fazenda 
do Governo Federal, os planos de seguro de vida e 
pensão devem se ajustar às novas regras da legis-
lação.

Por esse motivo, a FUCAS enviou uma carta para 
cada participante dos planos informando os modelos 
de programas de seguro de vida ou plano de pensão 
para substituir o PPC.

Os/as trabalhadores/as devem exigir as altera-
ções que julgarem necessárias de acordo com suas 
necessidades e programar seu futuro. Os serviços 
continuaram sendo prestados pela Mongeral segu-
ros e previdência. Mais informações site da FUCAS: 
www.fucas.com.br.

Os acionistas minoritários da CASAN (SIN-
TAE/SC - SAESC/SC - SINDECON/SC - SINTEC/
SC - SINCOPOLIS/Grande Fpolis – SINTESPE 
- SEEB/Grande Fpolis e Jucélio Paladini) enca-
minharam ao Ministério Público representação 
contra a diretoria da CASAN para que se cumpra 
a determinação judicial em Balneário Camboriu. 
A questão fundamental é de possível improbi-
dade administrativa, por não estar cumprindo 
essa determinação. Devido ao recesso de fim de 
ano do Ministério Público e a não aceitação do 
documento, a representação  foi protocolada na 
Promotoria Pública, segunda-feira, dia 08/01, em 
Balneário Camboriu.

Na reunião do dia 03/01 os acionistas SINTAE, 
representado por Odair Rogério da Silva, SENGE 
representado por Carlos Abraham, Jucélio Pala-
dini e Cláudio Floriani Júnior apresentaram suas 
posições com registro em ata:

Os acionistas alertaram para a gravidade da 
situação de Balneário Camboriu, onde até a pre-
sente data a empresa não assumiu o sistema con-
forme decisão judicial. Desde o dia 18/12/06 esta 
indecisão política poderá gerar consequências 
para a empresa e para a sociedade em geral. 

A situação é grave em 
Balneário Camboriu

JuStiçA

Veja íntegra do documento na pági-
na do SINTAE: www.sintae.org.br

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva san-
cionou, nesta última sexta-feira, 05/01, a Lei do 
Saneamento Básico, que estabelece um marco 
regulatório para o setor. O marco prevê controle 
social por meio de conselhos municipais, esta-
duais e federal, compostos por representantes 
da sociedade civil.

Lei do Saneamento Básico

FONTE: Agência Estado


