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Unidade e luta contra a venda da Casan

N
a Audiência Pública realizada dia 
16/08,  na  Assembleia Legislati-

va, sobre as matérias que tramitam na 
Casa referentes à venda de ações da 
Casan, os trabalhadores e a sociedade 
catarinense demonstraram sua força.
Nossa  categoria participou 

massivamente da Audiên-

cia, defendendo a Casan e 

o patrimônio de Santa Cata-

rina.

Com as galerias e o saguão da Alesc 
lotados, a maioria das mani-

festações foram contrárias  

ao   “Acordo de Acionistas”   

e  à  derrubada  do  plebis-

cito  para a venda das esta-

tais Casan e Celesc.
Os Deputados da base governista, 

em coro com o Presidente da Casan, 
Dalírio Beber, defenderam a PEC 

007.5 e o PL 0236.8.
Estranha-nos a atitude 

de vários Deputados, já 
que, há um ano, a maio-
ria deles votou em defesa 
da Casan e da Celesc.

Com novos discursos 
pela entrega das Em-
presas à privatização, a 
base aliada do Governo, 
maioria na Alesc, não 
convence ninguém, sem 
dados que justifi quem a 
entrega do patrimônio 
público.

Esteve presente também ao even-
to o Promotor Dr. Carlos Marés, 
do Paraná, onde em processo 

semelhante, a Sanepar teve 

um “Acordo de Acionistas”, 

transferindo o controle para 

o sócio minoritário, resul-

tando no aumento de tarifa 

e na falta de investimentos 

em municípios defi citários.

A bancada governista 
demonstrou total atrelamento 
e submissão a Raimundo 
Colombo. 

Mesmo  com  a  maioria  das 
opiniões contrárias à PEC  e  
ao PL, o Presidente da CCJ, 
Romildo Titon (PMDB), 

não acatou as pro-

postas apresentadas 

na Audiência, como 

a retirada do Regime 

de Urgência do PL 

0236.8/2011 e a for-

mação de um grupo de 

trabalho que busque 

alternativas frente ao 

ataque do Governo. 

Dalírio aliado ao trator da Alesc

Trabalhadores manifestam-se contra a 

venda de ações da Casan.

Odair Rogério da Silva, Presidente do SINTAEMA-SC, 

fala na Audiência Pública, na Alesc.

Se não querem privatizar, por 
que revogar a Emenda Consti-
tucional que trata do controle 
acionário e da alteração dos es-
tatutos da Casan e da Celesc?

O Presidente do SINTAEMA-
SC, Odair  Rogério  da  Silva  
destacou que “o saneamento 
deve ser universalizado. É 
preciso que se garanta investi-
mentos públicos. Na lógica da 
empresa privada, municípios 
defi citários não terão investi-
mentos se a Casan for privati-
zada. Se querem um parceiro 
estratégico, que sejam empre-
sas públicas, como a Petrobras, 
a Sabesp entre outras”.



Deputados votam contra a retirada do Pedido de Urgência

O 
Deputado da bancada de oposição, Dirceu 
Dresch (PT), encaminhou ao plenário re-
querimento solicitando a retirada do Pedido 

de Urgência na votação da matéria. No entanto, os 
parlamentares, por 18  votos  a  6, votaram contra o 
requerimento.

Essa votação demonstra as difi culdades que teremos 
que enfrentar ao longo dessa batalha. A composição 
da Assembleia Legislativa, em sua maioria, não 
representa os interesses dos trabalhadores da Casan e 
da Celesc, bem como da sociedade catarinense, e sim 
de um Governo que trata os serviços públicos como 
uma mercadoria.
Raimundo Colombo e seus Deputados 

são privatistas de plantão!

Veja abaixo os nomes dos Deputados 

que votaram CONTRA a retirada 

do regime de urgência:

Todos na luta!
O Sindicato continuará a luta em defesa do 

patrimônio público e contra a aprovação 

da PEC e do PL que colocam a Casan a um 

passo da privatização! Os Dirigentes Sindicais 
continuarão a pressão aos Parlamentares e, na terça-feira 
(23/08),  voltarão a acompanhar a reunião da CCJ e as 
discussões na Alesc.
Vamos manter a mobilização da catego-

ria, pois somente com unidade e partici-

pação popular é que poderemos ter resul-

tados positivos, frente a essa ameaça ao serviço 
público e aos bens do Estado de Santa Catarina!
A Casan é dos catarinenses e somente o 

povo deve decidir sobre seu futuro!

Representantes da Assembleia, do Governo do Estado e 

da sociedade compuseram a mesa, na Audiência Pública

Dalírio, privatista, esconde o jogo

O Presidente da Casan, Dalírio Beber, demonstrou falta de 
transparência, à medida que não remeteu para a apreciação e dis-
cussão, no Conselho de Administração da Casan, um projeto de 
tamanha importância, como o PL 0236.8/2011. 

Será que ele pensou que o Representante dos Trabalhadores no 
Conselho de Administração, Jucélio Paladini, e a categoria não 
iriam perceber o golpe?

Pois o Presidente está enganado! Paladini já formalizou sua in-
dignação na ata nº 274, da reunião do Conselho de Administração, 
em 29/06 e a manifestou na Audiência Pública. Nossa categoria 
também marcou presença e com certeza irá fazer toda a batalha 
necessária para desmanchar essa negociação do Governo.


