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Perigo da privatização continua... 
Entre os meses de agosto e se-

tembro de 2011, diante de todas as 
dificuldades, o Sintaema mobili-
zou toda a categoria, articulou-se 
com outras Entidades e Deputados 
na Alesc, realizou campanhas de 
mídia em rádios e jornais, elabo-
rou um conjunto de emendas (PEC 
007.5 e PL 0236.8/2011), que tinha 
como objetivo retirar da Constitui-
ção do Estado dois dispositivos:

1) Extinguir da Constituição a 
obrigatoriedade da Assembleia em 
autorizar a privatização da Casan 
e da Celesc e também da realização 
de um plebiscito, em caso de troca 
de controle acionário (privatiza-
ção) da Casan e da Celesc.

2)     Acabar com a obrigatoriedade 
da Assembleia para aprovar altera-
ções nos Estatutos da Casan e da 
Celesc.

Nesta ocasião não conseguimos 
barrar por completo a intenção do Go-
verno do Estado, mas obtivemos vi-
tórias parciais importantes tais como:
a) Preservamos na Consti-
tuição o dispositivo que garante 
a consulta legislativa e plebisci-
to popular em caso de venda de 
mais de 49% de ações da Casan 
(troca do controle acionário).

b) A garantia que, em caso 
de assinatura de um Acordo de 
Acionistas, com o tal par ceiro 
estratégico, o Governo do Esta

do/Casan terá assegurado o voto 
majoritário nas liberações, ou seja, 
o poder de gestão da Empresa.

c) Garantia de universaliza-
ção do saneamento. Em caso de 
assinatura do Acordo de Acio-
nistas, o tal parceiro estratégi-
co não poderá impedir investi-
mentos em cidades deficitárias.

Tínhamos razão quando dizíamos 
na época, que o Governo não con-
seguiu aprovar tudo o que queria e 
mesmo que parcial obtivemos ex-
pressiva vitória, prova disso pode 
ser lida nos jornais. As dificuldades 
que o Governo vem enfrentando pra 
tirar seu plano privatista da gaveta. 

Leia o que saiu na coluna Informe Político do Diário Catarinense em 13/08/2012.


