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No dia 26 de fevereiro, o dirigente do Sintaema Odair Rogério, 
juntamente com o Conselheiro Jucélio Paladini (em licença médi-
ca) e com os dirigentes da Intersindical, Carlos Abraham, Afonso 
Coutinho, José Rauen e Coutinho, estiveram reunidos com o 
presidente da Casan, Valter Gallina, a fim de discutir e implemen-
tar novos passos com vistas a efetuar uma  reestruturação  organi-
zacional na CASAN.

O Presidente reafirmou estar aberto ao diálogo e propôs 
construir um cronograma de reuniões entre Técnicos indica-
dos pela  Casan e indicados pelos Sindicatos para construir uma 
proposta factível à Empresa. A Coordenação dos trabalhos ficará 
a cargo do Assessor de Planejamento que será indicado nos 
próximos dias.

O prazo para início e término das reuniões deverá ser definido 
ainda nesse mês de março. Entendemos que o prazo para con-
clusão dos trabalhos deve ser, no máximo, entre 60 e 90 dias.

Reafirmamos ao Presidente as diretrizes aprovadas pela 
categoria em agosto 2013 e que, no entendimento da categoria, 
certamente dotará a empresa de mais eficiência, redução de cus-
tos, desburocratização com mais agilidade, profissionalização da 
gestão, melhores condições de trabalho, entre outras melhorias.

DIRETRIZES APROVADAS:
1-	 Redução	do	número	de	Diretorias	Executivas- O presi-

dente afirmou que já começou a reduzir o número de diretorias. A 
Assembleia Geral  dos Acionistas (AGE), realizada dia 22 de janeiro 
de 2015, extinguiu a Diretoria de Planejamento e Relacionamen-
to com o Poder Concedente, transformando-a em Assessoria de 
Planejamento, diretamente subordinada ao Presidente. A partir 
de março esta diretoria deixará de existir. O presidente diz que 
aceita discutir novos ajustes.

2- Extinção	das	assessorias	(de relações com os municípios, 
SIC) nas Superintendências – Presidente afirmou que a AGE tam-
bém aprovou a extinção destes cargos. Na Superintendência Sul, 
Norte e Oeste, as assessorias deixarão de existir quando os atu-
ais ocupantes se afastarem do cargo, já na Superintendência da 
Região Metropolitana, já foram extintas.

REUNIÃO COM PRESIDENTE DEFINE NOVA AGENDA 
PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Por mudanças na estrutura organizacional 
e política da Casan!

Conselheiro Paladini e dirigente Odair, do Sintaema, juntamente 
com Intersindical, se reúnem com Presidente Gallina.

3- Redução do número de funções comissionadas – O Presi-
dente Gallina comprometeu-se em remeter esse tema à Comissão 
para elaboração de uma proposta.

4- Definição	de	um	perfil	técnico	para	ocupação	de	cargos	
de diretorias e de funções comissionadas – O presidente compro-
meteu-se em remeter esse tema à Comissão.

5- Extinção	das	Superintendências	e	constituição	de	Agên-
cias Regionais – O Presidente afirmou que esse modelo de 
Superintendências é antiquado. A princípio, entende que a 
constituição de Agências Regionais por microrregiões pode ser 
mais eficiente. Entretanto, também será tema para discussão da 
Comissão.

6- Eleição do diretor representante dos (as) empregados 
(as) – O Presidente Gallina comprometeu-se a discutir melhor essa 
questão. Reafirmamos que esse tema não é objeto de discussão na 
Comissão, basta cumprir a Constituição Estadual.

7- Fim das Terceirizações – Esse é um tema que vamos bus-
car discutir na Comissão mas, possivelmente, será polêmico.

AVANÇAR E ACELERAR AS MUDANÇAS
Reafirmamos ao Presidente que as mudanças iniciadas, apesar 

de positivas, ainda estão muito longe do necessário. Não vamos de-
sistir dessa batalha porque entendemos que é benéfica à categoria 
e traz melhorias na prestação de serviços à população.

À LUTA COMPANHEIROS (AS)! 
HAVEREMOS DE VENCER E VENCEREMOS!
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