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AUDIÊNCIA EM DEFESA DO SAMAE
Presidente do Sintaema e lideranças comunitárias cobram ações efetivas da Promotoria da Fazenda Pública 
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Na tarde de ontem (28/08), os servidores do 
SAMAE escreveram mais uma página da luta 
contra a privatização da água em São Francisco 
do Sul. Com faixas e cartazes, trabalhadores  e 
lideranças comunitárias compareceram em frente 
ao fórum municipal para acompanhar o presidente 
do SINTAEMA,  José Oliveira Mafra, o servidor 
Raul Izauro filho e o advogado Fernando Coelho 
Correia, que tinham audiência marcada com a 
Promotoria da Fazenda Pública daquela Comarca. A 
manifestação e a audiência tiveram como objetivo 
cobrar da promotoria ações efetivas sobre as 
graves denúncias de possíveis ilegalidades, assédio 
moral, perseguições a servidores, entre outras 
irregularidades já antes protocoladas por servidores 
do SAMAE e até mesmo pelo vereador Salvador Luiz 
Gomes (Dodô). Todas relacionadas  à pretensão por 
parte do poder executivo de privatizar o serviço de 
água e saneamento. A comitiva foi recebida pela 
assistente da promotoria, Juanna Paola O. de Lima, 
que ouviu os relatos do servidor Raul, assim como 
os protestos do presidente Mafra, que falou em 
nome de todos os servidores e lamentou a ausência 
da promotora titular da pasta, Andrea Soares Pinto. 
Ela alegou intensa agenda de compromissos. Os 
protestos se fazem necessários por entender que as 
denúncias alem de graves, são de interesse de toda 
a coletividade. Na ocasião, foi protocolado mais um 

relatório em forma de denúncia, com pedido de 
instauração de Inquérito Civil Público para apurar 
possíveis  irregularidades cometidas por parte do 
Poder Legislativo Municipal ao vincular campanha 
publicitária, através de jornais e outdoors, 
defendendo a privatização. Tudo com dinheiro 
Público que deveria ser gasto com projetos e 
obras em favor da população e não para dizer: 
“SANEAMENTO BÁSICO NOSSA CIDADE PRECISA, 
A PREFEITURA QUER”.  No entendimento de 
todos e da lei, fazer  Saneamento Básico  é  dever 
do Estado, portanto, da prefeitura e do prefeito  e 
não uma questão de “QUERER.”   Ora, um prefeito 
ser favorável ao saneamento básico, bem como 
aos serviços essenciais de interesse público não 
é algo facultativo ao agente público. É dever! 

Na audiência ficou acertado que o SINTAEMA ainda 
deverá protocolar outros relatórios com problemas 
identificados a respeito dos servidores. Mais uma 
audiência será agendada em setembro. Dessa vez, 
com a  promotora titular da pasta. Todas as ações 
serão marcadas com a presença dos servidores, 
populares e interessados. Afinal, esta é uma 
questão de relevância e interesse público. Este foi 
o compromisso dos presentes, que continuaram 
vigilantes, informados e atentos. 

AGUA É VIDA PRIVATIZA-LA É CRIME !   

presidente Mafra e lideranças comunitárias em frente ao fórum

Comitiva cobrou ações efetivas da promotoria


