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Seguindo decisão da Assembleia 
Estadual dos trabalhadores, 
realizada na Assembleia 

Legislativa (Alesc), no dia 21 de 
agosto deste ano, o SINTAEMA 
inicia o processo de mobilização 
da categoria para exigir mudanças 
na gestão da Casan, em busca de 
mais eficiência no atendimento 
à população, racionalização dos 
recursos e melhores condições de 
trabalho, rumo à universalização do 
saneamento básico.
PROPOMOS:
•	 Redução de 11 para 5 Diretorias, 

sendo 1 Diretor eleito pelos 
trabalhadores;

•	 Fim das quatro 
Superintendências

•	 Fim das terceirizações
•	 Extinção de no mínimo um 

terço das funções comissionadas
•	 Definição de perfil técnico 

para o exercício de funções 
comissiondas

•	 Readequação da estrutura 
organizacional  da empresa, 
a fim de buscar agilidade e 
eficiência

•	 Gestão por bacia hidrográfica, 
quando possível, constituindo 
entre 10 a 15 Agências 
Regionais, dotadas de 
autonomia política, financeira e 
técnica

•	 Contratação de pessoal via 
concurso público

•	 Mais recursos do orçamento dos 
Governos Federal, Estadual e 
Municipal

•	 Por uma gestão pública 
democrática e eficiente

•	 Definição e qualificação dos 

gestores  dos Contratos de 
Programa

•	 Defesa e fortalecimento da 
Casan, especialmente por parte 
do Governo do Estado, com a 
adoção de uma política efetiva  
de manutenção e recuperação 
dos contratos entre a Casan e 
municípios

•	 Pela universalização do 
saneamento público
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25/09: DUAS horas de paralisação
2/10: QUATRO horas de paralisação
11/10: Indicativo de ASSEMBLEIA ESTADUAL
Se for necessário, vamos até a greve geral dos trabalhadores!

ATENÇÃO PARA AS DATAS DE PARALISAÇÃO!

Paralisações aprovadas por unanimidade

Trabalhadores exigem mudanças na gestão da CASAN


