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As várias gerações 
de empregados 

que passaram pela 
Casan entendiam que 
a gestão da empresa 
era ruim, partidariza-
da, desqualificada, etc. 
Por isso, lutaram para 
promover alterações. 
Igualmente, a imensa 
maioria do atual qua-
dro de pessoal vê os 
mesmos problemas e vai à luta para mudar esta 
realidade.
Assim como os Sindicatos, nossos compromissos 

de Conselheiro com a Casan pública incluem a 
reivindicação permanente por uma gestão demo-
crática e eficiente para universalizar o saneamento 
básico ambiental.
Pensando assim, a partir do segundo semestre 

deste ano, focamos nossa atuação nesta batalha. 
Juntamente com os Sindicatos construímos a 
grande Audiência Pública na ALESC, dezenas de 
reuniões de mobilização da categoria, duas parali-
sações e várias reuniões de negociação. Ao fim da 
jornada de mobilizações, reapresentamos nossa 
proposta à Diretoria da Casan com as seguintes 
diretrizes: 

1) Redução do número de Diretorias e de fun-
ções comissionadas;

2) Reestruturação Organizacional, gestão por 
bacias hidrográficas, autonomia e meios de tra-
balho suficientes;

3)  Definição de um perfil técnico profissional 
para ocupantes de funções gratificadas;

4) Destinação de no 
mínimo uma vaga na  
diretoria executiva a 
ser preenchida por  
empregado(a);

5) Fim das terceiriza-
ções;

6) Contratação de no 
mínimo 250 novos 
empregados(as).
Finalmente, depois 

de muitos esforços, a Direção da Casan reconhe-
ceu que há problemas na gestão e buscou dialo-
gar conosco. Apresentou proposta para constituir 
uma comissão paritária com seis membros de 
cada parte para, em até cento e vinte dias, apre-
sentar conclusões sobre: 

1) Número de Diretorias e funções comissio-
nadas; 2) Nova estrutura organizacional e 3) 
Definição de um perfil técnico profissional para 
ocupantes de funções comissionadas e direto-
rias.
Quanto às reivindicações de destinar uma vaga na 

Diretoria Executiva para empregado(a) efetivo(a) 
e de contratação de novos empregados(as), a Di-
retoria já sinalizou que está de acordo. Inclusive, 
já foi aprovada pelo Conselho de Administração a 
contratação de 270 novos trabalhadores.
Caberá agora a categoria dizer se aceita ou não 

a proposta. Caso aceite, os trabalhadores devem 
indicar seus representantes para iniciar as ativida-
des. Assim, se a comissão for formada, suas pro-
postas devem ser remetidas ao Conselho de Ad-
ministração e à Assembleia dos Acionistas para 
apreciação.

Conselheiro em reunião para evitar o desmonte do setor de poços



270 NOVAS  CONTRATAÇÕES: VITÓRIA DA LUTA

A contratação de pessoal tem sido um assunto 
pautado constante no Conselho. A última vez que 
propomos formalmente ao Conselho foi em março 
de 2013. Demorou, mas, felizmente, o desfecho foi 
positivo.
Depois de muitas conversas com Diretores, Chefes 

de Agências, Técnicos da empresa e trabalhadores, 
reuniões, mobilizações, paralisações da categoria, 
etc, finalmente  o Conselho de Administração 

reconheceu a carência de pessoal e aprovou a 
contratação de 270 novos(as) empregados(as), 
voltada especialmente para as áreas de manutenção 
e operação. Também foi efetuada a adequação do 
Quantitativo Técnico de Pessoal – QTP de 2.474 
para 2.568.
Conhecendo a realidade da empresa, para o 

bom andamento dos trabalhos o número ainda 
é insuficiente, porém, certamente contribuirão 
muito para agilizar e reduzir um pouco a sobrecarga 
dos(as) trabalhadores(as) onde há defasagem de 
pessoal.
A contratação de pessoal 

via concurso público é 
uma luta de décadas 
que vem sendo travada 
pelos Sindicatos e pelo 
Conselheiro, e vai 
continuar...
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A CPI das Águas foi gestada como uma importante  

ferramenta para auxiliar na difícil tarefa de defesa 
da Casan e  combate aos esquemas de corrupção 
no processo de privatização do saneamento em 
nosso estado.

Dedicamos boa parte de nossas energias neste 
segundo semestre para constituir esta CPI. Devido 
à correlação de forças na Alesc, infelizmente, 
não se conseguiu uma CPI estadual. As 
investigação da Comissão vão se limitar à cidade 
de Palhoça. Mesmo assim, tivemos uma vitória, 
pois as investigações em Palhoça podem ter 
desdobramentos que irão desvendar o esquema 
de corrupção no processo de municipalização de 
água e esgoto em Santa Catarina.

CPI DAS ÁGUAS: uma ferramenta que poderá ajudar 
na luta contra a privatização/terceirização e corrupção

CPI das Águas vai investigar municipalização em Palhoça


