
Diretoria e representantes do Senge-SC reuniram-se na sexta-feira (26) com o 
diretor Administrativo da Casan, Evandro André Martins, para avanço nas 
negociações relacionadas ao pedido de que a escolha do Diretor de Operação e 
Expansão recaia exclusivamente sobre pro�ssional de carreira da Companhia 
com habilitação para desempenhar tal função, de forma a preservar o  acervo 
intelectual e técnico da empresa. O compromisso assumido pelo diretor foi de 
encaminhar imediatamente a  proposta de alteração estatutária, atendendo ao 
pedido, em reunião de diretoria da empresa, para que no início de 2022 a 
modi�cação já seja enviada ao Conselho de Administração da Casan. 

Com relação ao pleito do Senge-SC sobre os estudos e proposta feitos pelo 
Sindicato relacionados às faixas salariais dos engenheiros, químicos e arquitetos 
previstas na clausula Sexta do ACT vigente, Evandro André Martins reconheceu 
a defasagem que gera o achatamento existente na carreira e entende que a 
questão precisa ser encarada e resolvida com todas as categorias. 

Ele repassou aos diretores e representantes do Sindicato presentes à reunião os 
resultados da pesquisa salarial que deverá embasar qualquer ação de reposição 
salarial a ser implementada. Ficou acordado e autorizado ao Senge-SC 
disponibilizar a pesquisa aos associados que desejarem ter acesso e contribuir 
com a análise do material. As solicitações devem ser feitas individualmente 
através do e-mail senge@senge-sc.org.br

Nosso objetivo agora é realizar em janeiro de 2022 assembleia em que os 
participantes, já de posse desses elementos, debatam os resultados da pesquisa 
e de�nam proposta que seja a conjunção da proposição elaborada pela 
comissão paritária do Senge-SC com elementos da pesquisa salarial da Casan.
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Na mesma reunião iniciou-se discussão sobre faixas salariais 
dos engenheiros, químicos e arquitetos previstas em ACT


