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Em defesa dos serviços públicos e direitos 
dos/as trabalhadores/as, o sindicato mais uma 
vez trava uma batalha contra a municipaliza-
ção/privatização. Após 30 anos de contrato da 
Casan com o município de Florianópolis, a con-
cessão dos serviços venceu em 24 de fevereiro 
deste ano. A Audiência Pública que irá debater 
o saneamento será no dia 8 de março, às 15h, 
na Câmara Municipal de Florianópolis.

Só foi possível a aprovação do Projeto de 
Lei nº 29/2006, devido a mobilização e partici-
pação dos/as trabalhadores/as nas sessões da 
câmara. O PL, de autoria da vereadora Ângela 
Albino (PCdoB), proíbe a privatização dos ser-
viços de água e esgoto em Florianópolis. 

A exemplo de alguns municípios do Estado, 
o processo de municipalização dos serviços 
foram transferidos à iniciativa privada. A ter-
ceirização/ privatização tem gerado queda na 
qualidade do abastecimento de água e dificul-
dade de captação de grandes investimentos 
para o saneamento. Além disso, esse processo 
gerou impacto negativo com a transferência 
de mais de 500 trabalhadores/as. Eles foram 
transferidos dos locais onde os serviços foram 
municipalizados para outras cidades em que 

Trabalhadores/as: todos/as à Audiência nesta quinta, dia 8!
Todos/as mobilizados/as por um serviço público e de qualidade

o sistema permanece com a Casan.
Temos o dever de defendermos a prestação 

desses serviços através de empresas estatais, 
em parceria com a União, o Estado e os Muni-
cípios. O modelo de Gestão Compartilhada , 
exemplos  de Indaial, Caçador e Braço do Norte 
tem resultados positivos. Foram criados meca-
nismos de controle social, como o Conselho 
Municipal e o Fundo Municipal de Saneamento. 
A sociedade civil organizada tem participação 
direta nessas decisões.

Sabemos que 2007 é um ano decisivo para 
o saneamento básico. O nosso desafio agora é 
comparecer em massa à Câmara de Vereadores 
no dia 8 de março. Com a unidade dos movi-
mentos sociais, parlamentares, sindicatos e, em 
especial, com os trabalhadores da Casan, mais 
uma vez será possível sairmos vitoriosos no dia 
8. Garantindo a Casan pública e de qualidade. 

O Sintae está fazendo todo o esforço para 
levar o maior número possível de trabalhado-
res/as na Audiência, colocando a disposição 
transporte no local de trabalho até a Câmara de 
Vereadores e solicitando da direção da Casan a 
liberação de todos os servidores para participar 
da atividade.

FLORIANÓPOLIS

Data: 8 de março, quinta-feira, às 15h
Local: Câmara Municipal de Florianópolis

Sua participação é essencial. Vamos à luta companheiros/as!

Audiência Pública

Discussão do futuro da Casan.


