
VAMOS À LUTA PARA MUDAR A GESTÃO DA CASAN

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 653 I 18/09/2013 I Filiado à

A luta em defesa da 
Casan, bem como seu 
fortalecimento, pressupõe 

também a realização de várias 
mudanças na gestão da Empresa, 
a fim de buscar mais eficiência 
e agilidade, menos burocracia, 
melhores condições de trabalho, 
mais recursos para investimentos, 
mais democracia e o fim do uso da 
Companhia como cabide de emprego 
dos governos de plantão.

Estas, dentre outras, são questões 
que necessitam urgentemente 
serem modificadas para que 
a Casan possa cumprir seu 
papel social: UNIVERSALIZAR 
O SANEAMENTO BÁSICO 
AMBIENTAL no Estado.

Seguindo decisão da Assembleia 
Estadual de 14/07 e da Audiência 
Pública realizada em 21/08, o 
Sintaema além de comunicar a 
Direção da Casan, o Conselho de 
Administração e o Governo do 
Estado, está mobilizando a categoria 
para as batalhas previstas. 

DIRETORIA DA CASAN REAGE 

Sentindo que a categoria está de 
saco cheio deste tipo de gestão e 
que não tem mais paciência para 
esperar, na última sexta-feira, 13, 
a Diretoria da Casan lançou seu 
boletim “FONTE”, dizendo que 
nossa luta é inoportuna e propondo 
a constituição de uma Comissão 

Paritária para desenvolver estudos, 
ou seja, tentando desmobilizar os 
trabalhadores.

Para o Sintaema, Comissão 
Paritária até é possível, desde que 
tenha caráter deliberativo, com prazo 
máximo de 60 dias e previamente 
definidas algumas diretrizes entre a 
Casan e Sindicatos, tais como:

•	 Reduzir para 5 o número de 
Diretorias Executivas, incluindo 

o Diretor Representante dos 
Empregados(as).

•	 Eleição do Diretor(a) 
Representante dos(as) 
Empregados(as), com fixação 
de data.

•	 Extinção das 4 (quatro) 
Superintendências Regionais.

•	 Extinção de no mínimo um 
terço das funções comissionadas

•	 Definição de um perfil técnico 
para o exercício de funções 
comissionadas.

•	 Definição e qualificação dos 
Gestores  dos Contratos de 
Programa.

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

•	 Contratação imediata de 
pessoal via concurso público, 
cerca de 250 para  contemplar 
o QTP.

•	 Fim das terceirizações, 
iniciando pelas atividades fins 
da Empresa.

•	 Mais recursos do orçamento 
dos Governos, Federal, 
Estadual e Municipal para 
investimentos em saneamento 
básico ambiental.

•	 Gestão pública, democrática, 
com controle social.






25/09, das 8h às 10h 

PARALISAÇÃO
 nos locais de trabalho

PARA MUDAR A GESTÃO 
SÓ COM MUITA

MOBILIZAÇÃO

Trabalhadores mobilizados pelo Estado


