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SINDICATOS DEBATEM GESTÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CASAN
Em reunião realizada na terça-fei-

ra, dia 07 de outubro, no Auditório 
da Matriz, dirigentes do Sintaema e 
dirigentes da Intersindindical debate-
ram, juntamente com o conselheiro 
Jucélio Paladini e membros da Comis-
são, o processo de reestruturação da 
CASAN. 

Na oportunidade foi reafirmada a 
necessidade de pautar, nas reuniões 
da Comissão, as mudanças na estru-
tura organizacional na CASAN, tais 
quais:
1 - Redução do número de Diretorias Executivas, considerando como número básico cinco diretores - sendo um 
eleito pela categoria, como prevê a Constituição Estadual;
2 – Redução do número de funções comissionadas - no mínimo 1/3;
3 – Definição de um perfil técnico para ocupantes de funções comissionadas, inclusive para cargos de diretoria;
4 – Fim das atuais Superintendências Regionais;
5 - Definição de uma nova estrutura organizacional, tendo como referência a região hidrográfica;
6 – Gestão por planejamento estratégico em toda Companhia.

Dada a complexidade para se desenvolver 
um estudo sobre a estrutura organizacional da 
Casan e o tempo que se levará, os membros da 
Comissão e os representantes do sindicato sobre 
gestão da Casan, estão discutindo a necessidade 
de contratar uma consultoria para este fim. Os 
dirigentes do sindicato e o conselheiro Jucelio 
Paladini não veem problema nesta ação, desde 
que o termo de referência esteja vinculado aos 
seis eixos apresentados (acima) e que estes se-
jam debatidos com os trabalhadores. “Esperamos 
que os membros da Comissão que representam a 
Casan também assinem positivamente para este 
encaminhamento”, conclui o dirigente Odair.

Dirigentes, conselheiro e membros da Comissão debatem os rumos da Casan.

Reunião aborda gestão e reestruturação da Casan.

Os participantes concordaram que estes são os passos para se garantir uma boa estruturação, visto as dificul-
dades encontradas pelos trabalhadores, chefias e até diretorias em dar respostas mais rápidas às demandas no 
dia a dia da Empresa. “A CASAN precisa ter mais velocidade nas ações, maior autonomia técnica e financeira nas 
agências e de um choque de desburocratização, elevando nosso conceito perante nossos clientes e trabalhado-
res”, ressalta o dirigente do Sintaema, Odair Rogério.  


