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a manhã da última segunda-feira, 14/04, a direção 
do SINTAEMA reuniu-se com o novo presidente 
da CASAN Valter Gallina. Nesta reunião, a direção N

do Sindicato, através dos dirigentes José de Oliveira Mafra, 
Américo Santos Filho, Janete Geraci Vieira e Odair, 
procuraram, nesta reunião, apresentar algumas 
reivindicações para o novo presidente como: 

?INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS DA CASAN, os 
dirigentes reafirmaram a necessidade da CASAN de 
investir muito mais na área operacional e em diversas 
agências devido ao sucateamento em que se encontram. 
?CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE SERVIDORES: o 
presidente Mafra mais uma vez exigiu do presidente da 
CASAN que a empresa contrate urgentemente os 270 novos 
servidores aprovados em concurso e reunião do conselho de 
administração da empresa, haja vista a falta de pessoal em 
que se encontra a empresa e em especial a área de 
manutenção. O SINTAEMA colocou que vai intensificar a 
luta para conseguir este objetivo;
?UM ENGENHEIRO À DISPOSIÇÃO DA GAD: 
segundo informações recebidas, a GAD não tem um 
engenheiro civil que possa trabalhar as melhorias nas 
dependências físicas da empresa.
?UMA NOVA GESTÃO PARA A CASAN: os diretores 
presentes nesta reunião mais uma vez reafirmaram a 
necessidade de mudança na estrutura da Empresa. Sabe-se 

que já está em curso um trabalho através da comissão 
paritária aprovada pela portaria 025 - 15/01/2014. Neste 
momento o SINTAEMA irá mobilizar todos os trabalhadores 
e trabalhadoras na defesa da Empresa no que se refere a 
alguns cargos que precisam ser extintos urgentemente. Com 
estas palavras colocamos para o presidente a necessidade do 
mesmo de buscar interlocutores junto ao Governo do Estado 
e à própria comissão paritária para que num prazo curto 
possamos implementar alguns ajustes que possam melhorar 
os serviços da CASAN aos seus clientes. Bem como lutar 
pelo fim das terceirizações.
?REAFIRMAMOS A NÃO EXECUÇÃO DA ESCALA 
4X2 NA MANUTENÇÃO: os dirigentes repassaram para o 
presidente a agenda que está sendo feita por todo o estado 
com relação a escala 4x2, onde colocamos para a categoria a 
disposição do não cumprimento da mesma.
Tão logo se encerre o calendário de assembleias iremos 
tomar as devidas providências de forma unitária e 
estadualizada.
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CPI das águas - Palhoça
Primeira reunião da CPI das águas em Palhoça 
lamentavelmente não aconteceu por falta de quorum. 
Estiveram presentes a presidenta da comissão Dep. Angela 
Albino (PCdoB) e os dirigentes Mafra e Meark Batista. 
Abaixo a lista com os nomes e e-mails dos deputados que 
fazem parte da comissão e infelizmente não compareceram. 
Companheiros, envie e-mails para os deputados cobrando 
uma maior participação na comissão.
Juntos somos fortes!
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