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INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro vai acontecer a eleição do novo Con-
selheiro representante dos empregados no Conselho de Adminis-
tração da empresa. Num momento tenso que estamos vivenciando, votar 
certo signi�ca pensar no futuro da nossa CASAN, signi�ca ajudar na constru-
ção de uma empresa e�ciente e 100% pública. No dia 16 de dezembro está 
pautado o debate dos vetos do presidente da república sobre a Lei 14026 do saneamen-
to, ou seja, o perigo ronda no senado federal quanto a manutenção dos serviços em todas as esta-
tais e órgãos municipais do país. Essa Lei já veio para prejudicar as empresas públicas do sanea-
mento, e se não derrubarem o veto do artigo 16, será um caos total no país, com o início da mer-
cantilização da água em prejuízo dos serviços prestados à sociedade brasileira. A responsabilida-
de está com os 81 senadores da república. Se postergarem ainda mais essa pauta, o nosso futuro 
conselheiro, junto com o atual conselheiro, Alexandre Trevisan, será mais um aliado nessa luta 
pela defesa da nossa CASAN eficiente e pública.

 PARTICIPE ! A VOTAÇÃO SERÁ PELO DOMO 
A Votação será feita pelo sistema DOMO, portanto quem ainda não atualizou o 

seu login e senha favor agirem rápido junto a GIN para participarem dessa eleição.

O Papel do Conselheiro
Mesmo que o mandato do colega Alexandre Trevisan termine no �nal do ano, podendo se esten-
der um pouco mais no início de 2021, aproveitamos o momento para enaltecer o trabalho desen-
volvido pelo Alexandre Trevisan com total isenção, transparência e independência no Con-
selho de Administração. Esperamos que o nosso futuro representante de todos emprega-
dos possa lhe substituir com total competência, seguindo no rumo certo com sua experiência e 
vontade por um Conselho mais participativo. Entendemos e respeitamos que o futuro Conselhei-
ro tenha que continuar agindo de forma independente, sem atrelamento sindical, pois cabe a ele 
representar todos os empregados na instância do CA, e cabe aos sindicatos a defesa legal de 
todos, no nosso caso dos nossos representados legalmente. 

O próximo conselheiro terá pela frente grandes desa�os como uma aproximação com as Superin-
tendências, planejamento de novas captações de água bruta como alternativas de mananciais 
hídricos, criação de comitê multidisciplinar, e principalmente a luta pela defesa intransigente da 
nossa Casan e�ciente e pública, contra os prefeitos ávidos por fazer caixa �nanceiro e sem a 
responsabilidade social do saneamento sério no Estado. 

Dias 9,10 e 11 dezembro vote certo
na nossa representação no CA 


