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Em um ano de grandes 
desafios, os trabalha-
dores da CASAN empe-
nharam-se na luta em 
defesa do saneamento 
público e ainda enfren-
taram transferências ar-
bitrárias, ameaças de 
desenquadramento, es-
cala ilegal de trabalho 
e outros percalços. 2005 
exigiu grande esforço 
do sindicato no enfren-
tamento aos ataques da 
diretoria da CASAN e 
às ofensivas dos inte-
resses econômicos que 
rodeiam o saneamento. 
Com unidade e luta, os 
companheiros conquistaram a ma-
nutenção de direitos e resistiram 
às municipalizações/privatizações. 
Obtivemos  varias vitórias e também 
algumas derrotas.

Greve resultou em 
campanha salarial vitoriosa

Num esforço para fechar um acordo 
rápido, os trabalhadores empenha-
ram-se na aprovação de uma pauta 
enxuta. O SINTAE promoveu assem-
bléias para aprovação da pauta entre 
fevereiro e março com a intenção 
de agilizar o fechamento do acordo 
para que todos os esforços fossem 
concentrados na luta em defesa do 
saneamento. Mesmo assim, o acor-
do somente foi fechado após muita 
mobilização, paralisação e greve no 
mês de junho. A proposta da CASAN 
previa a retirada de direitos, o fim 
da garantira de emprego e oferecia 
apenas 2% de reajuste para os tra-
balhadores. Ao mesmo tempo, os 
diretores da empresa recebiam 62% 
de aumento. A greve da categoria fez 

com que a direção da CASAN e LHS 
recuassem. Toda a categoria come-
morou a vitória.

A imposição de uma escala de tra-
balho ilegal rendeu uma verdadeira 
batalha, felizmente saímos vitoriosos. 
Os trabalhadores ainda enfrentaram 
ameaças de desenquadramento de 
50% dos funcionários, transferências 
e uma oferta rebaixada para o PDVI, 
desafios contornados com o empenho 
de toda a categoria.

Luta em defesa da CASAN e 
do saneamento

Na ofensiva contra o desmonte da 
CASAN e a privatização da água, a 
diretoria do SINTAE realizou grandes 
atos públicos, mobilizações e, até 
mesmo, ocupações. O Dia Estadual 
em Defesa do Saneamento mobilizou 
centenas de trabalhadores em 22 de 
setembro, quando grande ato em 
frente ao Centro Administrativo do 
Governo do Estado alertou a socie-
dade sobre a necessidade de manter 
o saneamento público. 

Em dezenas de municípios ameaça-

dos de municipalização/
privatização, o SINTAE 
buscou mobilizar a socie-
dade em audiências pú-
blicas, seminários, atos, 
protestos, ações judiciais 
e etc. Audiências públicas 
articuladas pelo sindicato 
e promovidas pelas comis-
sões de Meio Ambiente e 
Trabalho, Administração 
e Serviços Públicos leva-
ram a discussão a onze 
municípios catarinenses. 
A luta em defesa da água 
ganhou espaço nos veícu-
los de comunicação com a 
campanha de mídia reali-
zada pelo SINTAE e pela 

INTERSINDICAL.
 

PL 442/2005: o desmonte da 
CASAN

O saneamento catarinense foi alvo 
de um duro golpe: o PL 442/05, apre-
sentado em regime de urgência pelo 
governo LHS e que repassa o siste-
ma para a SC parcerias. O sindicato 
buscou o apoio de parlamentares e 
envolveu entidades como a CUT, FE-
CAM, movimento estudantil, igrejas e 
associações comunitárias no debate. 
As articulações do SINTAE foram 
fundamentais para garantir a discus-
são da proposta com a sociedade e 
garantiram a retirada do regime de 
urgência para a tramitação do pro-
jeto. Desse esforço, também nasceu 
o Fórum Parlamentar da CASAN, 
um importante espaço conquistado 
na ALESC para debater o projeto e 
propor alternativas. O projeto perma-
nece parado na Casa, aguardando as 
conclusões do Fórum.

Todas essas lutas, além da ação 
politica, exigem  recursos.

SINTAE investindo nas lutas

Ato em defesa do saneamento (22/09/2005)

01 - Dia do Trabalhador
02 - Ato da CMS em Florianópolis

03 - Votação do projeto de desverticalização da CELESC
04 - Encontro entre sindicalistas e Lula

05 - Marcha pela Reforma Agrária
06 - Grito dos Excluídos

07 - Audiência com LHS em defesa do Sargento Soares/APRASC
08 - Ato nacional da CMS em Brasília por mudanças na política 

econômica
09 - Ato contra o reajuste das tarifas do transporte 

10 - Conferência das Cidades

Filial Data Hora Local
Imbituba 19/06 8h CASAN

Laguna 19/06 14h CASAN
Bombinhas 19/06 8h CASAN
Piçarras 19/06 14h CASAN
Indaial 19/06 8h CASAN
Rio do Sul 19/06 14h30min CASAN
Concórdia 19/06 8h CASAN
Xanxerê 19/06 14h CASAN
Barra do Sul 20/06 8h CASAN
Guaramirim 20/06 14h CASAN
Criciúma 20/06 8h30min CASAN
Sombrio 20/06 14h30min CASAN
Videira 20/06 8h30min CASAN
Caçador 20/06 14h CASAN
Chapecó 20/06 8h30min CASAN
Palmitos 20/06 14h CASAN

Curitibanos 21/06 8h CASAN
Correia Pinto 21/06 14h CASAN
Braço do Norte 21/06 8h CASAN
Garopaba 21/06 14h CASAN
Itapoá 21/06 8h CASAN
São Miguel do Oeste 21/06 8h30min CASAN
Dionísio Cerqueira 21/06 14h CASAN
Mafra 21/06 14h CASAN
Canoinhas 22/06 8h CASAN
Otacílio Costa 22/06 8h CASAN
São Joaquim 23/06 8h30min CASAN
Campo Erê 22/06 8h CASAN
Maravilha 23/06 8h CASAN
Florianópolis 26/06 8h30min FECESC

Calendário de 
assembléias regionais

Pauta
Discussão e deliberação das 
contas do SINTAE do ano de 2005

SINTAE participa das 
lutas do povo

Compreendendo que a unidade é decisiva nas lutas 
da sociedade, o SINTAE é aliado em batalhas trava-
das na busca pela justiça social. O sindicato também 
participa e apóia as lutas e as greves realizadas por 
diversas categorias de trabalhadores, numa atitude 
de solidariedade e consciência coletiva.
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1) Contribuição Mensal: Receita proveniente 
da mensalidade dos trabalhadores da ativa e  
aposentados.
2) Receita de Contribuições: Receita proveniente da Contri
buição Confederativa, aprovada em assembléia utilizadas para 
cobrir despesas com campanhas salariais e Campanha contra a 

municipalização e privatização.
3) Receitas Financeiras: Receitas provenientes de juros 
das aplicações financeiras.
4) Receitas Eventuais: Provenientes de aluguel da sala do Ed. 
D.Isabel e honorários revertidos para o sindicato.

1) Despesas de Pessoal: Remuneração + Vale Transporte + 
Vale Refeição + Plano de Saude+ Encargos Sociais, pagos aos 
trabalhadores do sindicato.

2) Diferença salarial: Pgto dos dias, cortados pela CASAN, 
em que os  diretores são liberados  para cumprirem atividades 
do sindicato.

3) Despesas com Serviços Prestados: Pagos ao contador,  
advogados do DECLATRA,  advogado especializado para a 
Ação do Pessoal de 1988,  assessoria de imprensa,  fotógrafos e 
assessoria de informática.

4) Publicidade:  Despesas com o Jornal Conexão + Boletim 
Bomba + Informativo Jornal da Água distribuido para população 
e publicações em jornais.

5) Viagens:  Viagens feitas pelos diretores para convocação 
e realização de Assembléias ou reuniões com a categoria  +Au
diencias Públicas em Camara de Vereadores, Prefeitos e outras 
entidades, para tratar sobre politica de saneamento. Inclui gastos 
com: passagens,  alimentação, hospedagem, transporte (inclusive 
deslocamento  de trabalhadores para as Assembléias).

6) Entidades: Pagamentos de entidades as quais somos filiad

os:  DIEESE e  Central Única dos Trabalhadores  CUT/FNU. 
7) Apoio ás Lutas Populares:  Apoio ao Movimento Sindical, 
ao Movimento Negro, Movimento dos Sem terra, Movimento 
Estudantil, Movimento Feminista, Movimento GLS e Lutas 
contra as privatizações.
8) Despesas Comunicações: Gasto com telefone, sonorização 
de assembléias e correio.
9) Despesas Gerais:  Energia elétrica, água e esgoto, aluguéis 
de auditórios,  seguros casa e veículos, cartórios, manutenção 
e conserto de  móveis e  máquinas, assinatura de jornais, publi
cação de editais,   material de limpeza e outras despesas com 
serviços.
10) Impostos e Taxas:  Gastos com  custas judiciais e  taxas da 
prefeitura.
11) Despesa financeiras:  Gastos com tarifas bancárias, juros, 
correção monetária e CPMF. 
12) Manutenção Veiculos:  Despesas com gasolina, troca de 
óleo, consertos e taxas com veiculos do SINTAE.
13) Manutenção da Sede:  Despesas com a manutenção da 
sede do SINTAE.

1) Caixa:  Saldo no caixa do sindicato em 31/12/2005.
2) Saldo em Bancos das Contas Correntes:  Saldos das contas 
2600 e 9779 da Caixa Economica Federal e 494790 do Banco 
do Estado de Santa Catarina, em 31/12/2005.
3) Saldos de Contas Correntes a Repassar: Saldo das Contas 
9914 e 11 da CEF e 808108 do BESC, para pagamento das 
Ações do Plano Bresser e Férias em Dobro + Saldo da Conta 
868526 da CAMPANHA DE MIDI A.
4) Saldo de Aplicações: Saldo de dinheiro aplicados das contas 
correntes 9779 e 2600 em 31/12/2005.
5) Saldo das Secretarias Sindicais:  Sobra de dinheiro enviado 
para as Secretarias Sindicais, que será prestado conta no decorrer 
de 2006, do interior do Estado, em 31/12/2005. 
6) Adiantamentos e Pagamentos Antecipados: Adiantamentos 
de salário e 13° salários dos funcionários do sindicato + Adian

tamento à Diretores para viagens durante o mês de dezembro 
(cujas contas serão prestadas em janeiro de 2006).
7) Emprétimo:  Empréstimo feito ao SINJUSC e a APLB, que 
será pago no decorrer de 2006.
8) Crédito a recuperar:  Saldos devedores de  exdiretores que 
estão  sendo recuperados pelo sindicato judicialmente.
9) Participações Societárias:  Ações da TELESC em poder do 
Sindicato.
10) Imobilizado:  Total dos bens, móveis e imóveis, pertencentes 
ao Sindicato. Inclui:  Sala do sindicato, edifício sede, móveis em 
geral, máquinas, aparelhos eletrodomésticos, linhas telefônicas, 
biblioteca, veículos, computadores, etc...
11) Depreciação Acumulada:  Valor que é abatido do valor do 
patrimonio do sindicato, referente  a perda de valor provocada 
pelo desgaste do  patrimônio.

1)  Obrigações Operacionais e Tributárias:  Obrigações 
não pagas pelo sindicato até 31/12/2005. Inclui: obriga-
ções trabalhistas a pagar, encargos sociais a recolher, 
obrigações tributárias  (IRRF) e outras obrigações.

2)  Contas  a pagar:  Inclui Pagamento da Ação do 
Plano Bresser que será paga em 2006 + notas enviadas 

pelas secretárias sindicais que serão ressarcidas pelo 
sindicato + Despesas com campanha contra a muni-
cipalização/privatização(TV, Rádio e Jornal) que serão 
paga no decorrer de 2006.

3)  Patrimônio Liquido:  Valor do patrimônio líquido do 
sindicato, relativo ao saldo dos exercícios atuais. 

RECEITAS

DESPESAS

ATIVO

PASSIVO

Saiba o que significa cada item do 
demonstrativo ao lado

Os membros do Conselho Fiscal 
do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Purificação, 
Distribuição de  Água e em Servi-
ços de Esgoto no Estado de Santa 
Catarina - SITAESC, reuniram-se 
no dia 05 de Maio  de 2006, em 
sua sede social à Avenida Mauro 
Ramos, 502, Centro, nesta capital, 
afim de apreciar e deliberar sobre 
o encerramento dos balancetes do 
ano de 2005.

Após serem examinados, veri-
ficou-se que os mesmos estavam 
em perfeita ordem, arquivados e 
escriturados em livros próprios, 
conforme consta em ata deste 
Conselho Fiscal .  Este Conselho 
recomenda a aprovação do balanço 
do ano de 2005 por todo o quadro 
social do Sindicato.

Portanto damos parecer favorá-
vel, que os Balancetes do ano  de 
2005 sejam aprovados em Assem-

bléia Geral Ordinária de Prestação 
de Contas, seções regionais, no 
prazo estabelecido pelo estatuto 
da Entidade.

Florianópolis, 05 de Maio de 2006.

Elvio Rodrigues da Rosa
Ney Araujo Santos
João Guilherme Vieira
Edemir Muller Coelho

RECEITAS
01) MENSALIDADE.......................................................................................R$ 412.915,72
02) RECEITAS CONTRIBUIÇÔES   ..............................................................R$ 151.600,62
03) RECEITAS FINANCEIRAS .....................................................................R$   84.532,88
04) RECEITAS EVENTUAIS..........................................................................R$   21.586,11
TOTAL RECEITA ...........................................................................................R$ 670.635,33

DESPESAS
01) DESPESAS COM  PESSOAL .................................................................R$ 122.273,96
02) DIFERENÇA  SALARIAL .........................................................................R$     4.710,93
03) DESPESAS SERV. PRESTADOS     .......................................................R$   69.414,47 
04) PUBLICIDADE ........................................................................................R$   84.345,45
05) VIAGENS ................................................................................................R$ 160.281,53
06) PAGAMENTO DE ENTIDADES  .............................................................R$   42.592,10 
07) APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS ....................................................R$   10.152,78
08) DESPESAS COM COMUNICACOES .....................................................R$   40.681,33
09) DESPESAS GERAIS ..............................................................................R$   43.914,70
10) IMPOSTOS E TAXAS .............................................................................R$     4.988,68
11) DESPESAS FINANCEIRAS  ...................................................................R$   21.108,17
12) MANUTENÇÃO DE VEICULOS PRÓPRIOS..........................................R$   66.405,04
13) MANUTENÇÃO DA SEDE.......................................................................R$      2.745,08 
TOTAL DESPESA  ........................................................................................R$ 673.614,22

ATIVO
01) CAIXA  .....................................................................................................R$     5.233,29 
02) SALDO em BANCOS em CTAS. CORRENTES  ....................................R$   19.563,69
03) SALDO de CTAS. CORRENTES para REPASSE...................................R$ 768.497,42
04) SALDO de APLICAÇÕES........................................................................R$ 241.238,09      
05)SALDO DAS SECRETARIAS SINDICAIS  ...............................................R$     5.199,39  
06) ADIANTAMENTOS e PAGTOS. ANTECIPADOS  ...................................R$     8.979,66
07) EMPRÉSTIMO ........................................................................................R$   10.000,00
08) CREDITO A RECUPERAR  .....................................................................R$     5.919,69 
09) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS...........................................................R$   10.197,89 
10) IMOBILIZADO  ........................................................................................R$  320.586,44
11) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  ..............................................................R$  (26.428,55)
TOTAL ..........................................................................................................R$1.368.987,01

PASSIVO
01) OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS e TRIBUTÁRIAS  ..................................R$          610,37
02) CONTAS A PAGAR  ...................................................................................R$   796.335,47
03) PATRIMONIO LIQUIDO  ............................................................................R$   575.020,06
TOTAL ..............................................................................................................R$1.371.965,90

Balanço Financeiro Anual - Exercício de 2005

Parecer do Conselho Fiscal


