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PREFEITO DE LAGES, ELIZEU MATTOS, É PRESO

No dia 3 de agosto de 2012, na cidade de 
Lages, o ex-presidente do Sintaema, Odair Ro-
gério, juntamente com funcionários da CASAN, 
residentes na cidade, estiveram com Elizeu 
Mattos, na época candidato à prefeito deste 
Município. 

O encontro tinha o objetivo de garantir o 
compromisso do candidato, caso eleito, de fa-
zer retornar para a Casan os serviços de água 
e esgoto da cidade. Isso porque, como todos 
sabem, o sistema foi municipalizado em 2004. 

Nesta reunião, Elizeu Mattos não assumiu 
este compromisso e, como bom político, ape-
nas alegou que iria estudar a possibilidade. 
Elizeu até havia auxiliado a categoria nas lutas 
travadas, em momentos anteriores, quando o 
Governador Colombo enviou para Assembleia 
Legislativa um projeto que visava vender o con-
trole da CASAN para iniciativa privada. Na épo-
ca, Elizeu era deputado estadual pelo PMDB e 
líder do Governo na Assembleia.

Deputado Elizeu com Odair e Janete.

Por que estamos falando tudo isso? Porque 
Elizeu Mattos, prefeito de Lages, foi preso no dia 
05/12/2014, pelo Grupo de Atuação Especial 
de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), na 
operação batizada de “Águas limpas de Lages”. 
O motivo de sua prisão? Propinas e contratos di-
recionados para empreiteiros na SEMASA. Por-
tanto, mais um de tantos outros casos conheci-
dos em nosso Estado. 

O Sintaema desde o inicio das municipaliza-
ções, vem alertando, denunciando, mobilizando 
e lutando contra este balcão de negócios que se 
instalou em Santa Catarina.

Está cada vez mais claro o motivo pelo qual a 
CPI das águas não saiu no âmbito Estadual: por-
que iriam aparecer muitos políticos envolvidos 
nos esquemas das empreiteiras.

Será que o Ministério Público, com mais este 
caso, não se mobilizará para investigar todo esse 
processo de desmonte que a CASAN sofreu?! 
Pois bem, vamos mais uma vez procurá-los!

O Sintaema, com esta prisão do Prefeito, 
também vai procurar articular os vereadores e 
a população de Lages para uma eventual volta 
do sistema.

Ex-deputado estadual e atual prefeito afasta-
do de Lages, Elizeu Mattos (PMDB), foi preso 
por suspeita de participação em um esquema 
de corrupção  e recebimento de propina na 
Secretaria Municipal de Águas e Saneamento 
(Semasa)

Deputado Elizeu com lideranças sociais. 
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