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SINTAEMA E CONSELHEIRO PALADINI DEBATEM 
REIVINDICAÇÕES COM O PRESIDENTE GALLINA

No dia 18 de novembro de 2014,  os dirigentes do 
Sintaema, Mafra e Genilson Gomes, juntamente 
com o Conselheiro Jucélio Paladini debateram com 
o Presidente da Casan, Valter José Gallina, algumas 
reivindicações ligadas à categoria. 

A pauta abordou:

1) Renovação dos contratos de Caçador, Barra do 
Sul e Piçarras:
•	 Caçador: Segundo o presidente da Casan, já 
foram efetuadas várias tratativas junto ao Prefeito 
de Caçador, Beto Comazzetto, e o projeto está em 
fase de ajustes para efetivação da proposta final;
• Barra do Sul: O Presidente afirma que foram 
superadas as questões pendentes;
•	 Piçarras: Na semana passada o Presidente 
reuniu-se com o prefeito e vereadores de Piçarras e 
chegaram a um entendimento sobre a proposta do 
novo Plano Municipal de Saneamento, a ser vota-
do na Câmara de Vereadores. Após a aprovação do 
Plano poderá ser assinado o Contrato de Programa 
entre Casan e município. A Casan também está à 
espera das licenças ambientais da FATMA, que de-
verão sair nos próximos dias.
 
2) Pagamento integral relacionado à Ação Judicial 
do PDVI - O Presidente comprometeu-se em voltar 
a discutir com a Procuradoria Geral da Casan.
 
3) Ponto facultativo nas  manhãs dos  dias 24 e 
31/12 - O Sintaema e o Conselheiro Paladini já ha-
viam reivindicado isso anteriormente. O Presidente 
mostrou-se sensibilizado e ficou de voltar a discutir 
novamente o assunto na diretoria.

Dirigentes do Sindicato juntamente com o Conselheiro 
Paladini debatem as  as reivindicações da categoria com o 
Presidente da Casan, Valter Gallina. 

4) Contratação de pessoal para Agência de Criciúma 
- Para dar início a nova jornada de trabalho de 6 ho-
ras, na manutenção e atendimento ao público em Cri-
ciúma há a necessidade de contratação de pessoal. O 
Sintaema e o Conselheiro Paladini já haviam pautado 
esse	assunto	com	o	Diretor	Administrativo	e	o	próprio	
Presidente Gallina que ressaltou que já autorizou a 
contratação dos novos trabalhadores, conforme soli-
citado pela Superintendência Regional.

5) ASCAN Florianópolis – Foi	debatida	também	a	ne-
cessidade de disponibilizar um espaço para a sede 
social	e	recreativa	aos	empregados	da	Grande	Floria-
nópolis.  O Sintaema e o Conselheiro Paladini  vem dis-
cutindo	essa	reivindicação	junto	a	diretoria	da	Casan.
 
Outros assuntos também foram pautados na referida 
reunião como a Operação Verão e as alterações nos 
critérios de impedimentos (advertências e punições) 
para progressão salarial decorrente da avaliação de 
desempenho.	 Este	 último	 ainda	 sem	 uma	 resposta	
conclusiva.


