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Semana do dia 20/09: mais uma batalha 

que entrará para a história dos trabalhadores

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 590 I 14/09/2011 I Filiado à 

A próxima semana será decisiva para 

os trabalhadores da Casan e para a 

sociedade em geral. Estará na pauta da 

Assembleia Legislativa, o PL 0236.8 que 

trata da privatização da Empresa. Diante 

disso, teremos a tarefa de garantir a Casan 

pública, exigindo um esforço de todos os 

trabalhadores, dos movimentos sociais, 

Veja no quadro abaixo a composição acionária da Casan

Acionistas Ordinárias % Preferenciais % Total %

Estado de SC 215.146.276 61,25% 231.455.337 65,89% 446.601.613 63,57%

SC Par 64.451.065 18,35% 64.451.112 18,35% 128.902.177 18,35%

Celesc 55.358.800 15,76% 55.357.200 15,76% 110.716.000 15,76%

Codesc 16.315.575 4,64% 0 0,00% 16.315.575 2,32%

Pessoas Físicas e Jurídicas 7.894 0,00% 15.961 0,00% 23.855 0,00%

Totais 351.279.610 100% 351.279.610 100% 702.559.220 100

lideranças e Parlamentares para alterar 

o PL privatista do Governador.

Infelizmente, não temos o dia 

defi nido para a aprovação do projeto 

com as referidas emendas, propostas 

pelo Sindicato e pelas bancadas do 

PT, PCdoB e PDT na Assembleia. A 

votação poderá acontecer entre 

os dias 20, 21, 22/09. Desta forma, a 

categoria deverá estar atenta ao chamado 

do Sindicato para mais esta batalha. Iremos 

monitorar o andamento do PL na Alesc e,  

com a defi nição da data,  convocaremos 

os trabalhadores para pressionar os 

Deputados, com o objetivo de garantir a 

inclusão de nossas emendas ao PL. 

1) Ao  Governo do Estado recomprar 

as ações da Casan, pertencentes a  SC 

Par e a Codesc e, posteriormente vender 

até 49%  das ações da Companhia, 

exclusivamente  para Empresas Estatais 

tipo: Corsan, Sanepar, Sabesp, Copasa, 

entre outras.

2) A Casan caucionar (dar como 

garantia) de empréstimos contraídos, 

junto a agentes fi nanceiros públicos, 

tipo: Banco do Brasil, Caixa Econômica, 

BNDES, entre outras, até 49% das ações 

da Companhia, mediante o resgate das 

mesmas, na medida que for amortizando 

o fi nanciamento.

3) A Casan emitir debêntures no valor 

correspondente a no máximo 49% 

das ações da Empresa e resgatá-los 

posteriormente.

4) Os recursos obtidos com a(s) 

operação(ões) acima serão  destinados  

exclusivamente a Casan para novos  

Saiba o que permitem as emendas propostas pelos Sindicatos e Bancadas de oposição

investimentos.

5) No caso de venda de ações, possibilita 

a Casan efetuar um Acordo de Acionistas, 

porém garantido ao Governo do Estado 

(acionista majoritário) e a Casan o poder 

de decisão em todas as deliberações e, 

assim, garantir a  gestão da Empresa.

5.1) Em caso de realização de um  Acordo 

de Acionistas, este necessariamente 

deve  ter a aprovação da Assembleia 

Legislativa.

5.2) No caso de privatização do Parceiro 

Estratégico (Corsan, Sanepar, etc) 

o Acordo de Acionistas perderá sua 

efi cácia.

6) Manutenção do artigo 13º da 

Constituição Estadual, que garante 

que a troca do controle acionário 

(privatização) deverá ser aprovada 

pela Assembleia Legislativa e por um  

Referendo Popular.

7) Manutenção do artigo 40º da 

Constituição Estadual, que exige que 

a alteração dos estatutos da Casan e 

da Celesc necessitam de aprovação da 

Assembleia Legislativa.

As emendas ao Projeto de Lei 0236 e 

à PEC do Governo do Estado garantem 

o controle acionário da Casan pelo 

Governo do Estado, a gestão pública e 

ainda o dispositivo constitucional que 

qualquer tentativa de privatização da 

Casan e da Celesc deve ser aprovada 

pela Alesc e por um referendo popular.

A construção destas propostas é fruto 

de muita discussão entre os Sindicatos,  

especialmente o Sintaema, o  Sinergia, 

o Conselheiro Paladini e os  Deputados 

do PT, PDT e PCdoB.

As emendas foram apresentadas de 

forma conjunta pelos Parlamentares   do 

PCdoB, PDT e PT no dia 13/09.

A Unidade da frutos!


