CAC AMEAÇADA DE PRIVATIZAÇÃO POR ATUAÇÃO
DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO,
QUE É EXTRAQUADRO NA CEDAE
Niterói, 21 de outubro de 2016

O Presidente do conselho deliberativo da CAC (Diretor Financeiro da CEDAE) está atuando de
forma reprovável com relação ao funcionamento da CAC, um patrimônio dos trabalhadores da
CEDAE que abriram mão de sua produtividade para criá-la.
No dia 29 de julho de 2016 participamos da eleição para escolhermos nossos representantes na
CAC e na PRECE. Para surpresa de muitos, ATÉ O PRESENTE MOMENTO OS ELEITOS DESTAS DUAS ENTIDADES NÃO TOMARAM POSSE, o que deveria ter ocorrido logo no primeiro dia
útil de agosto, imediatamente após a apuração. Principalmente na CAC, que não tem impeditivo,
pois na PRECE os eleitos têm que se habilitar junto à PREVIC.
Depois de seguidos e-mails encaminhados aos presidentes da CAC e da CEDAE, a única informação que tivemos, de forma extraoficial, é que o presidente do Conselho Deliberativo da CAC
tem que convocar uma reunião para dar posse aos eleitos, o que até agora não aconteceu. Por
que será?
O que nos causa estranheza é que, um mês antes da eleição, o então presidente do Conselho
Deliberativo (que é funcionário do BNDES) e Diretor Financeiro da CEDAE Extraquadro, convocou
uma reunião extraordinária do Conselho para aprovar uma troca de escritório de auditores que
cobrava R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ano por uma que cobrará R$ 230.000,00 (duzentos e trinta
mil). Nessa reunião somente um conselheiro eleito estava presente, pois os outros titulares e suplentes comunicaram que não poderiam comparecer. Por esse motivo a reunião deveria ter sido
cancelada e remarcada para outro dia, o que não ocorreu.
O pior é que não vimos nem ouvimos nenhuma posição dos Diretores eleitos que ainda estão no
mandato. Não podemos deixar isso acontecer. Por isso estamos encaminhando a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) um pedido de anulação da reunião do Conselho Deliberativo em
que foi autorizada a troca do escritório de auditoria e uma denúncia sobre a demora no Conselho
em dar posse aos novos eleitos, uma vez que o Conselho Fiscal está totalmente dissolvido por
falta de representantes. Também encaminhamos ao Ministério Público pedido para investigar os
motivos que levaram o Conselho a optar por um novo escritório de auditoria bem mais caro.
FICA UM APELO AO PRESIDENTE DA CEDAE E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARA QUE SUBSTITUAM O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAC, EM
RESPEITO AOS MILHARES DE USUÁRIOS DO NOSSO PLANO DE SAÚDE. SE NÃO FOR
FEITA A TROCA, NÓS TRABALHADORES E PARTICIPANTES TOMAREMOS AÇÕES PARA
QUE ISSO ACONTEÇA.
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