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MUNICIPALIZAÇÃO NÃO: ESTÁ NA HORA DE A 
CASAN DEFENDER SUA PROPOSTA, EM CAÇADOR

No dia 19 de março, os Dirigentes do Sin-
taema, Odair Rogério e Luiz Vieira, realizaram 
uma reunião com os trabalhadores da Agência 
de Caçador com o objetivo de motivá-los a fi-
carem firmes na defesa da CASAN, visto a de-
mora na definição da permanência (ou não) da 
Empresa no município, pelo Prefeito Gilberto 
Amaro Comazzeto (PMDB).

Segundo os dirigentes, neste momento 
está em andamento  uma proposta financeira 
de até 50 milhões, feita por parte da CASAN, 
que pode demover o Prefeito da ideia de mu-
nicipalizar os serviços. 

“Agora é hora de fazer com que a propos-
ta da CASAN tenha visibilidade na cidade e, 
principalmente, para os vereadores, pois não 
é pouca coisa, é muito dinheiro que pode co-
meçar a resolver o problema de saneamento 
na cidade”, ressaltam os dirigentes. “Todos nós 
devemos permanecer atentos e acompanhan-
do as tratativas. Se não evoluírem, vamos pra 
luta como sempre fomos, defender a perma-
nência da CASAN no Município”, alerta Odair.

Após a reunião, Odair e Luiz estiveram com 
o líder do Governo da Câmara de Vereadores 
de Caçador, vereador Valmor de Paula (PT). Na 
oportunidade, os dirigentes manifestaram pre-
ocupação com a demora do Prefeito em retirar 
o edital de concorrência pública sobre os ser-
viços de água e esgoto, que deverá ser aberta 
dia 22 de abril.

Para Valmor, “neste momento é preciso 
que a CASAN venha a Caçador e faça uma ex-

Os dirigentes Odair e Luiz  com o líder do Governo na 
Câmara, vereador Valmor de Paula. 

planação da proposta apresentada”. O vere-
ador se colocou a disposição para auxiliar no 
processo e articular junto aos líderes dos parti-
dos, o horário dos partidos na Tribuna da Casa 
Legislativa, a partir do dia 05 de abril, para que 
a CASAN apresente a sua proposta.

Para os dirigentes, essa é uma das medidas 
que devem ser tomadas pela Empresa para 
buscar a sua permanência no município. É im-
portante que o presidente Valter Gallina provi-
dencie a sua ida até Caçador para apresentar 
aos vereadores a proposta, que não é do co-
nhecimento de todos. Isso é tarefa da Direção 
da Empresa. 

O  Sindicato há muito luta contra as muni-
cipalizações, mas se a Empresa, que detém os 
recursos, não divulgá-los, fica mais difícil, ain-
da para o sindicato, se contrapor as forças das 
municipalizações.

QUEM LUTA, CONQUISTA!
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