
Diretoria Jurídica



Prezado Diretor,

Uma etapa importante do processo de seleção para o programa CAGE é a elaboração
pelos candidatos de uma proposta de ação relacionada a demandas e desafios reais da
Sanepar.

Para subsidiar a elaboração das propostas, disponibilizaremos no próximo dia 10 de
julho aos candidatos material em PowerPoint no qual apresentará o cenário e o estado
da arte nas várias diretorias da empresa.

Cada diretor precisa apresentar as prioridades estratégicas, os principais desafios e
outras informações relevantes sobre a sua área. Com base nessas apresentações, os
candidatos escolherão a área e o tema para suas propostas, descrevendo na sequência
metas, justificativas, plano de ação, entre outros itens.

Para permitir a padronização das apresentações e facilitar a análise pelos candidatos,
elaboramos este template. Destacamos em amarelo as instruções para preenchimento.



Prioridades estratégicas da área

1. Acompanhamento e mitigação dos efeitos das ações individuais e coletivas por
falta de água;

2. Prestar assessoria nos processos de negociação, formalização e efetivação dos
contratos de programa, assim como no acompanhamento da execução dos
contratos com os poderes concedentes;

3. Prestar assessoria nos processos internos relativos às questões ambientais, atuar
junto aos órgãos ambientais e defender os interesses da companhia no
contencioso administrativo e judicial correlato;

4. Atuar preventivamente para a mitigação de riscos e conflitos trabalhistas, assim
como no contencioso correlato;

5. Atuar preventivamente para a mitigação de riscos e conflitos relacionados às
relações de consumo envolvendo a Companhia, assim como no contencioso
correlato.



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

CRIAR

A atuação preventiva junto às demais unidades da Companhia,
visando a prevenção de contencioso, em especial nas esferas
ambiental, do consumidor e trabalhista.

O volume do contencioso e de valores provisionados.

A cultura de instrução e gestão de processos internos para
uma maior eficiência das respostas jurídicas, assim como os
controles internos dos processos judiciais.

Teses e estratégias processuais para a defesa dos interesses da
Companhia nas esferas administrativa e judicial.



Expectativas em relação ao cronograma

• Criação de condições para o desenvolvimento de novas lideranças.

• Que o programa seja um instrumento facilitador da criação de novas ideias e da
disseminação do conhecimento entre os técnicos da Companhia.

• Motivação e treinamento de profissionais.

• A equipe da Diretoria Jurídica espera que o programa se desenvolva de forma a
capacitar os profissionais envolvidos, com reflexos positivos nos processos internos da
Companhia.



Obrigado!


