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A DEMORA NA RENOVAÇÃO DE CONTRATO 
EM CAÇADOR PREOCUPA DIREÇÃO DO SINTAEMA

Mais uma vez os dirigentes do Sintaema, José 
Mafra e Genilson Gomes, estiveram na Assembleia 
Legislativa procurando saber como andam as trata-
tivas para renovação do contrato da Casan em Ca-
çador, visto que a Empresa atribuiu ao Deputado 
Estadual Valdir Cobalchini (PMDB) a tarefa de inter-
mediar as negociações junto ao Prefeito da Cidade, 
Gilberto Amaro Comazzeto (PMDB). 

Os dirigentes manifestaram preocupação com 
relação à indefinição na renovação do contrato. Para 
o Sintaema, este quadro não deveria estar aconte-
cendo haja vista que o Prefeito Comazzeto, de Caça-
dor, teve todas as suas reivindicações atendidas pela 
Casan e, portanto, o Edital de Transferência dos ser-
viços para uma Empresa privada, que está previsto 
para o dia 22 de abril, já deveria estar suspenso. 

O Deputado Cobalchini garantiu que isso deva 
ocorrer nos próximos dias e ressaltou que esta fa-
zendo todo esforço para a renovação do contrato 
entre as partes.  

Dirigentes do Sintaema em conversa com o Deputado Estadual 
Valdir Cobalchini, que intermedia as negociações entre a Ca-
san e o Prefeito de Caçador.

O Presidente do Sintaema, José Mafra, alertou 
que, caso isso não ocorra o mais breve possível, o 
sindicato mobilizará os trabalhadores (as), as entida-
des sociais, os parlamentares e quem estiver dispos-
to a defender os investimentos previstos para Caça-
dor.  

É importante ressaltar que a proposta da Casan 
garante investimentos na ordem de R$ 40 milhões 
para o sistema de esgoto do município.

Será que Caçador vai seguir o mesmo caminho 
de Imbituba de rasgar dinheiro e brincar com a saú-
de dos munícipes? 40 MILHÕES e mais o compro-
misso de executar o Plano Municipal de Saneamento 
não é pouca coisa.

Na passagem pela Assembleia, Mafra e Genilson 
estiveram também com Deputado Estadual Cesar 
Valduga (PCdoB) que se colocou a disposição para 
ajudar em mais esta batalha, inclusive, se necessário 
for, promover uma audiência pública via Assembleia 
Legislativa.

VAMOS A LUTA!
Deputado Estadual Cesar Valduga declarou apoio a luta pela 
permanência da Casan em Caçador. 
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