
EXPEDIENTE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente 
de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301 - Fone/fax: (48) 3224-3868
www.sintaema-sc.org.br - imprensa@sintaema-sc.org.br  - Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho,
Gilmar de Paulo e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 585 I 14/07/2011 I Filiado à 

O  SINTAEMA-SC  e  o  SINERGIA 
realizaram um ato conjunto dia 
12/07, na Assembleia Legislativa, 
em comemoração  a  um  ano da  
aprovação das  emendas  constitu-
cionais  que determinam a  necessi-
dade  de Referendo Popular, em caso 
de mudanças do controle acionário 
da Casan e da Celesc e a aprovação  
legislativa para alterações nos estatu-
tos dessas Empresas.

Na oportunidade, os Dirigentes 
Sindicais, Odair Rogério da Silva e 
Mario Jorge Maia, representantes, 
respectivamente, do SINTAEMA-SC 
e SINERGIA, fi zeram uso da tribuna 
da Alesc. Ambos foram enfáticos na 
defesa do patrimônio e serviços públi-
cos, denunciando o caráter privatista 
do Governo do Estado, que enviou 
ao Legislativo Projeto de Lei e de 
Emenda à Constituição Estadual, que 
prevêem a venda de ações e “acordo 

com parceiros es-
tratégicos”. 

Essa transação 
foi  a  mesma efe-
tuada na Sanepar 
(PR) em 1998, 
quando o Governo 
do Estado alienou 
39,71% das ações 
ordinárias da  
Empresa  para a 
Dominó Holdings.

O acordo en-
tre o Estado do 
Paraná e o par-
ceiro estratégico 
na Sanepar, foi 
considerado nocivo à Empresa. Des-
sa forma, Roberto Requião, quando 
assumiu o Governo do Estado, enviou 
para o TJ ação pedindo a nulidade da 
transação, que teve como resultado 
16 votos contra o acordo com o par-

SINTAEMA-SC declara guerra ao PL 0236.8/2011 de Colombo

Para o SINTAEMA-SC, a atitude 
do Governo de Santa Catarina é um 
prato requentado do Ex-Governador 

ceiro estratégico e 3 à favor. A justiça 
do Paraná reconheceu os legítimos 
argumentos do Estado.

do  Paraná,  Jai-
me Lerner  e  de  
Eduardo Azeredo, 
Ex-Governador 
de Minas Gerais, 
quando fez o mes-
mo na Cemig. 

Para garantir es-
sas negociações, 
Raimundo Colom-
bo  (PSD) tenta 
mudar as regras 
do jogo, revogan-
do mecanismos 
da Constituição 
Estadual para 

permitir a entrada dos privatistas de 
plantão na Empresa.

Além das manifestações na tribuna, 

Não aceitaremos o “bolo” do Governo

Juntos somos mais fortes!

Mafra e Odair na tribuna da ALESC

Sindicalistas e Parlamentares no ato em defesa da Casan e da Celesc.

os Dirigentes Sindicais distribuíram 
bolo aos presentes, em  alusão  ao  
aniversário de um ano de aprovação 
das emendas à Constituição Estadual, 
relativas ao controle acionário e alte-
ração estatutária da Casan e da Ce-
lesc. As bancadas do PT, PCdoB e 
PDT ajudaram a construir este ato.

Portanto, companheiros casanianos, 
estamos iniciando uma grande batalha 
em defesa da Casan e da Celesc. É 
preciso estarmos atentos às novas 
atividades  que  iremos realizar na As-
sembleia Legislativa, e participarmos 
da audiência pública, prevista para a 
primeira quinzena de agosto.


