
 

realização, o que permitiria uma mobiliza-

ção popular muito maior.

Não vamos desistir da luta e 
entregar a Casan ao “Parceiro 
Estratégico”. Precisamos es-
tar unidos contra a ameaça  da  
privatização.  Defendemos  o  serviço  

público,  transparente  e  de 

qualidade,  sobretudo   para 

o   saneamento   básico    

que é   uma   questão   de   

saúde pública. A  Casan é 

patrimônio dos catarinenses 

e a população deve decidir 

sobre os seus rumos. 
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O golpe rápido de Raimundo Colombo

Ele quer privatizar!

Desde que o Governador Rai-

mundo Colombo encaminhou 

para a Assembleia Legislativa a 
PEC 007.5/2011 e o PL 
0236.8/2011, em junho deste ano, 

o SINTAEMA-SC tem lutado para 

que eles sejam retirados da pauta do 

Legislativo catarinenses.

Isso  porque  eles  versam  so-
bre  a  venda  das  ações  da 
Casan   e   abrem  a  pos-

Na  tarde  de  ontem (08),  Sindicalistas 

e  Representantes  do  movimento social 

reuniram-se, na Alesc, com as bancadas do 

PT, PDT e PCdoB, para discutir questões 

relativas à venda das ações da Casan.

Ainda na perspectiva de barrar esse pro-

jeto, uma grande mobilização foi realizada, 

hoje, pelas entidades do movimento social 

e sindical  para  acompanhar a reunião 

da Comissão de Constituição e Justiça 

da Alesc. A Comissão aprovou a 
data da Audiência Pública para 
o dia 16 de agosto, diferente da pro-

posta encaminhada pelos movimentos que 

defenderam o mês de setembro para a sua 

sibilidade  do  “Acordo  de  
Acionistas”. Na prática, esse 

“Acordo” serve para repassar o 
controle da Empresa para 
as mãos de uma corporação 
privada, que visa somente o 
lucro de seus donos e não 
investimentos em sanea-
mento.

Nestas duas últimas semanas, o  

Sindicato, em conjunto com outros 

representantes sindicais e entidades 

do movimento social, tem  articulado 

apoios da sociedade à retirada da PEC 

e do PL da pauta da Alesc. Além disso, 

tem procurado os Parlamentares, pres-

sionando-os para que não votem a fa-

vor desses dispositivos  que  colocam 

a  Casan  e  o  patrimônio público à 

mercê da iniciativa privada.
A tática do Governo é  

apressar a votação. Enviou,  
dia  03/08,  para  a  Casa  
Legislativa o pedido de Re-
gime de Urgência na vota-
ção das matérias. Assim, 
os/as Deputados/as terão 
prazo de até 45 dias para 
votá-las, defi nindo, a “toque 
de caixa” o futuro da Casan 

e abrindo precedente para que outras 

empresas públicas sejam vendidas ao 

capital  privado  sem,  ao  menos,  o  

conhecimento e a discussão com a so-

ciedade.

É importante lem-
brar que, a um pouco  
mais  de  um  ano,  
com  voto unânime 
dos Deputados, foi 
aprovada a alteração 
da Constituição Es-
tadual, defi nindo-se  
que  para  a  venda  
do  patrimônio da 
Casan e da Celesc, é 
necessária uma con-
sulta popular. A PEC 
007.5/2011 altera jus-
tamente esse texto, 
e aprová-la será uma 
contradição à decisão 
tomada pelos Deputa-
dos em 2010.

Sindicato fi rme na luta contra a privatização! Para recordar!!!
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