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O governador Luiz Henrique en-
caminhou à Assembléia Legislati-
va no dia 07 de fevereiro a proposta 
de reforma à Lei Complementar 
nº284/2005, que estabelece novo 
modelo de gestão para o Estado. 
É a terceira etapa da tal reforma 
administrativa, que por trás do 
pretexto de “ampliar a descentrali-
zação”, cria seis novas secretarias. 
Mas não é apenas isso. Se apro-
vada, essa proposta autoritária e 
unilateral concede ao governo o 
poder de decidir quais entidades 
farão parte dos conselhos de de-
senvolvimento regional.

O Fórum dos Servidores Estadu-
ais está realizando reuniões para 
acompanhar de perto mais este 
processo. Segundo o Fórum, a re-
forma apresenta problemas legais 
e jurídicos, colocando em risco as 
estatais. Segundo o artigo 159 da 
proposta de Lei Complementar, por 

exemplo, o governo pode alienar o 
controle acionário, representado 
pelas ações que o Estado possui 
diretamente ou por intermédio 
das entidades de economia mista 
das seguintes empresas: Zona de 
Processamento de Exportação, SC 
Gás, CIASC e CASAN.

Os resultados dessa le i  são 
graves. Ela permite que o governo 
venda a maioria das ações dessas 
empresas. Dessa forma, o capital 
privado pode entrar no setor e 
mudar a política. Como resultado, 
ser viços considerados básicos, 
como o abastecimento de água, 
deixam de ter caráter social para 
visar o lucro.

Encaminhamentos 
O Fórum dos Servidores Esta-

duais é uma organização ampla 
que reúne diversos setores da so-
ciedade. O Governador LHS está 

confiante de que aprovará sua 
proposta privatista e autoritária, 
já que tem o apoio da maioria dos 
deputados estaduais. Somente 
com unidade e uma grande mo-
bilização poderemos barrar esta 
reforma e garantir a autonomia 
para a escolha dos Conselhos de 
Desenvolvimento e a não-privati-
zação das estatais. 

Algumas deliberações:

- Reunião com representantes de to-
dos os partidos e suas bancadas;
- Reunião com o Secretário de Arti-
culação Ivo Carminatti (PMDB);
- Mobilizar a sociedade, especial-
mente as categorias envolvidas, e 
identificar os ataques da reforma do 
governo aos direitos da sociedade;
- Próxima reunião: 15/02 (9h no 
SINTESPE).

Fórum dos Servidores Públicos resiste a proposta autoritária e privatista
Reforma de LHS prevê venda de estatais

Reeditado Fórum em 
Defesa da Água

A  As s e m b l é i a  Le g i s l at i va 
aprovou proposição do deputado 
Joares Ponticelli (PP) que cria o 
Fórum Parlamentar Catarinense 
em Defesa da Água. A exemplo 
do Fórum criado no ano passa-
do, a intenção é discutir medi-
das de defesa do saneamento 
público e da CASAN. Entidades 
como Fecam, CUT, ONGs, Fatma, 
Ministério Público, entidades 
do movimento social, Ibama, 
entre outras, além da CASAN 
e do Governo do Estado, serão 
convidadas a participar. 

Até quando a direção da CASAN 
e o governo do Estado/LHS irão 
continuar enrolando os trabalha-
dores e a sociedade catarinense 
com relação ao não cumprimento 
da decisão judicial em Balneário 
Camboriú e Barra Velha?

Os acionistas minoriatários já 
protocolaram junto ao Ministério 
Público uma representação contra 
a direção da CASAN. Nós, traba-
lhadores, exigimos a retomada dos 
serviços em Balneário Camboriú 

e Barra Velha,  para evitar 
maiores prejuízos à população 
desses dois municípios.

O governador tenta mas-
carar a municipalização pro-
curando uma negociação 
enganadora e rebaixada, na 
medida que desvaloriza as 
indenizações. 

Nós continuaremos mobi-
lizados e lutaremos contra a 
municipalização/privatização 
dos serviços de água e esgoto 

A omissão continua

Participem das Assembléias. Vamos à luta.


