
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: (48) 
3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - Conselho Editorial: Américo dos Santos 
Filho, José de Oliveira  Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 735I 17/12/2014 I Filiado à Fenatema e a CTB

MUDANÇAS JÁ!
Há décadas estamos lutando pela reestru-

turação organizacional e por uma gestão efi-
ciente na Casan. 

Em 21 de agosto de 2013, mobilizamos a 
categoria, lideranças da sociedade, parlamen-
tares, prefeitos, entre outros, para a grande 
(mais de 600 pessoas) audiência pública, rea-
lizada na Assembléia Legislativa, com objetivo 
discutir mudanças na estrutura e na gestão da 
Casan. 

Por unanimidade, aprovamos algumas dire-
trizes básicas para as mudanças necessárias: 
1) Redução do número de diretorias para no 
máximo cinco e de assessores; 2) Redução de 
no mínimo 1/3 das funções comissionadas; 
3) Definição de um perfil técnico para ocupa-
ção de funções comissionadas, inclusive para 
diretoria; 4) Fim das superintendências e a 
criação de agências regionais por regiões hi-

Audiência Pública na Alesc.

 Diagnóstico da Comissão diz:  
tem que mudar!

A primeira etapa do trabalho tinha como 
objetivo fazer um diagnóstico da empresa, 
para tanto foram entrevistados dezenas de 
empregados comissionados das diversas re-
giões do Estado. Essa fase foi concluída, con-
tudo, o nosso entendimento é que nessa eta-
pa deveriam ser entrevistados não apenas os 
chefes, mas também os soldados, trabalha-
dores não comissionados.

De forma geral, o diagnóstico apresenta as 
seguintes conclusões: Há muitos diretores, 
muitos chefes - e muitos destes sem prepa-
ro para ocupar a função -, muita burocracia, 
falta de pessoal na ponta da linha, falta con-
dições de trabalho no chão de fábrica, nas 
agências, estrutura organizacional inadequa-
da, problemas com terceirização, etc.

Ou seja, coincide com o que estamos afir-
mando há décadas. E olha que quem está 

drográficas com autonomia administrativa; 5) 
Eleição de, no mínimo, um Diretor pela cate-
goria.

Logo após a Audiência continuamos mo-
bilizando a categoria e discutindo, inclusive, 
a possibilidade de greve, caso a direção da 
Casan não atendesse nossa reivindicação. 
Finalmente, a direção da empresa cedeu e 
constituímos uma Comissão Paritária entre 
representantes da Casan e dos Sindicatos 
para discutir o assunto.



REUNIÃO COM O PRESIDENTE

Para o Sintaema e o Conselheiro Paladini, 
para reduzir o número de diretorias, de funções 
comissionadas, definir o perfil para ocupação 
destas funções, eleição de diretor, criação de 
agências por região hidrográficas não há a ne-
cessidade de uma consultoria, basta vontade 
política da direção, da empresa e do Governa-
dor. 

Aliás, essa tem sido uma bandeira que o Go-
vernador Colombo vem falando publicamente: 
afirma que é preciso extinguir mais de 500 fun-
ções comissionados e desburocratizar a máqui-
na pública.

No dia 15 de dezembro 
de 2014, o presidente e o 
vice-presidente do Sintae-
ma, José Mafra e Genilson 
Gomes, juntamente com 
Carlos Abraham, José Car-
los e Afonso Coutinho, da 

QUEM SABE FAZ A HORA

BASTA DE CABIDE! 

dizendo são Companheiros 
(as) que ocupam funções 
comissionadas, indicadas 
pela diretoria.

Além do diagnóstico, a 
Comissão propõe a contra-
tação de uma consultoria 
que servirá como ferramen-
ta de apoio, elaborando 
uma proposta mais detalha-
da sobre a estrutura organi-
zacional e, principalmente, 
sobre um plano de gestão, 
realizando o acompanha-
mento da sua implantação.

Entendemos que é fun-
damental a implementa-
ção do planejamento es-
tratégico na empresa.

Intersindical, com o Conse-
lheiro Jucélio Paladini, bem 
como com os membros da 
Comissão de Gestão da CA-
SAN, Daniel Crippa Lemos, 
Valério Leal, Alexandre B. 
Trevisan, Débora dos Reis S. 

Santos e Claudio Nicolich, 
reuniram-se com o pre-
sidente da Casan, Valter 
Gallina, para discutir os 
próximos passos do traba-
lho. 

O presidente Gallina foi 
receptivo, reforçando a 
tese que a empresa pre-
cisa de fato ser mais ágil, 
enxuta e desburocratiza-
da.

Segundo o presidente, 
neste momento as ações 
devem estar focadas para 
ultrapassar a tempora-
da de verão sem maiores 
problemas, especialmente 
até a primeira quinzena de 
janeiro. Após esse perío-
do, Gallina comprometeu-
-se em voltar a discutir as 
propostas.

Reunião debate Gestão da Casan.

* Para saber mais sobre a reunião com o presidente acesse o nosso site ou clique AQUI!

http://www.sintaema.org.br/noticias/reuniao-com-presidente-gallina-debate-gestao-da-casan-2019.html

