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Na tarde desta segunda-feira, 
16, a prefeitura de Imbituba 
abriu as propostas das empre-

sas que pretendem assumir os serviços 
de água e esgoto da cidade: Serrana En-
genharia e Itajui Engenharia de Obras. 
Caso o balcão de negócios (quer dizer, 
a licitação) se confirme, a Casan deixa 
de operar no município mesmo tendo 
oferecido investimentos de R$ 137 mi-
lhões para o sistema de água e esgoto. 

O fato é que, até o final da tarde de 
ontem, o presidente da comissão da li-
citação não tinha conhecimento do re-
sultado de um processo do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina que 
suspendia o edital de concorrência. Para 
os trabalhadores da Casan e a Empresa, 
era uma vitória, mesmo que parcial. 

Ao mesmo tempo, na Câmara de Vere-
adores da cidade de Imbituba, por volta 
das 19h, cinco vereadores assinaram um 
requerimento para abertura de uma 
CPI do Saneamento. A solicitação será 
lida na próxima quinta-feira, 19, e pro-
vavelmente levada para votação na vol-
ta do recesso parlamentar, em janeiro.

O problema é que agora, nesta terça-
-feira, 17, o Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina julgou a liminar que 
matinha a Casan atuando na cidade. 
Infelizmente, o Tribunal acatou o re-

curso da prefeitura sob o argumento 
de CONCESSÃO VENCIDA. A Casan 
saiu derrotada no processo. Isso signi-
fica que a prefeitura de Imbituba pode 
conseguir uma liminar de uma hora 
para outra para assumir os serviços na 
cidade. Segundo a Casan, a assessoria 
jurídica da Empresa deve buscar todos 
os recursos disponíveis legais para re-
verter a famigerada decisão.

Companheiros, como vemos, nem 
bem comemoramos uma vitória parcial 
e já sofremos mais um golpe do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina que, diga-se 
de passagem, não é aliado dos trabalha-
dores e do serviço público. Devemos nos 
manter unidos e continuar a luta em Im-
bituba, pois ainda tem muita água para 
rolar. E, se depender de nós, vamos fazer 
uma tempestade na cidade para segurar 
o sistema de água e esgoto com a Casan.

A HISTÓRIA SE REPETE
Infelizmente, a municipalização/priva-

tização não é novidade em Santa Cata-
rina. Desde 2002, os serviços de água e 
esgoto tornaram-se balcão de negócios 
para empreiteiras, políticos corruptos 
e membros do próprio judiciário, que 
não tem dado decisões favoráveis à Ca-
san.

Através de processos de municipali-
zação/privatização, a Casan está sendo 
desmantelada pelos governos Luiz Hen-
rique e Raimundo Colombo e pelos pre-
feitos privatistas de plantão. Além dos 
desvios de verbas públicas, as empresas 
investem quase nada na ampliação e 
manutenção dos serviços.

O prefeito de Imbituba, Jaison de 
Souza (PSDB), quer ir pelo mesmo ca-
minho, passando por cima da vontade 
da população. O Sintaema-SC, junto a 
outras entidades do Fórum em Defesa 
do Saneamento Público em Imbituba, 
repudia a privatização e exige dos verea-
dores a instalação de uma CPI do Sane-
amento. A população quer uma investi-
gação que desvende os mistérios que 
estão por trás da rejeição da verba de R$ 
137 milhões, oferecidos pela Casan para 
investimentos no município.

Juntos somos fortes!

Imbituba sofre derrota no Tribunal

Na última edição do informa-
tivo Bomba D’Água (nº 665), 
falhamos ao esquecer os no-
mes dos seis companheiros 
suplentes que vão integrar 
a Comissão Paritária para 
discutir as mudanças na ges-
tão da Companhia. São eles: 
Leonardo Lacerda da Silva, 
Silvio Camilo Delino, Clau-
dino Antonio Dal Mago, 
Ademir da Silva, Antonio 
Raimundo Demarchi e Car-
los Alberto Golin.

ERRATA

Prefeitura abre propostas das empresas

Cinco vereadores assinaram requerimento


