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AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LAGUNA 

A CASAN está ampliando o sistema de esgota-
mento sanitário de Laguna. Ao todo, entre a primeira 
e a segunda etapa, estão sendo investidos quarenta 
milhões de reais, que incluem estação de tratamento 
de esgoto e ampliação de 69 km de rede coletora, para 
ligar 6.000 residências. Em breve, a cobertura da rede 
passará a atender 80% da área urbana da cidade. Isso 
por si só já é motivo de muita comemoração.

Mas nem tudo são flores. Para que toda essa obra 
se concretize, há que se fazer muitos buracos, remover 
muita terra, alterar o trânsito, quebrar asfalto, etc., 
ações que mudam o cotidiano da cidade, causando 
descontentamento e apreensão nos moradores e 
reclamação ao poder público.  

Por conta disso, depois do prefeito de Laguna, 
Everaldo dos Santos (PMDB), fazer suas cobranças 
pertinentes as obras e ameaçar cortar o convênio com 
a CASAN,  foi realizada, no dia 24 de março, uma re-
união ampliada com vereadores, representantes da 
sociedade, empresários, imprensa, secretário de obras, 
gerente da CASAN, Renato Vieira, gerente de construção 
da CASAN responsável pela obra, Fábio Krieger, fiscais 
de obra, empreiteira responsável pela execução (Con-
fer Construtora) e a empresa responsável pelo trabalho 
técnico (Iguatemi Socioambiental). 

Esta audiência foi realizada pelo prefeito munici-
pal para que ações efetivas fossem ajustadas com vis-
tas a amenizar os impactos negativos que vem causan-
do aos munícipes. 

O Sintaema, representado pelo presidente, José 
Mafra, e pelos diretores, Meark  Batista e André 
Mendes, esteve presente na reunião para acompanhar 
de perto as tratativas e os compromissos a serem as-
sumidos pelas partes.  O Sindicato tem trabalhado 
muito para garantir os convênios com a CASAN e os 
municípios. “Entendemos que é de maior importância, 
acompanhar de perto todos os eventos e, se possível, 

Presidente do Sintaema, José Mafra, participa do debate na re-
união ampliada, em Laguna. 

ajudar nos debates para que possamos, com proprie-
dade, encampar a defesa da sociedade, a  defesa  da 
CASAN pública e de qualidade”, ressalta Mafra, presi-
dente do Sindicato. Segundo ele, a população bem 
atendida e o bom relacionamento com os prefeitos 
são capazes de garantir e justificar a defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras de toda a CASAN. 

a)Além de marcar outras reuniões técnicas, 
a CASAN apresentou  uma relação de 14 ruas em 
que os trabalhos de recuperação da urbanização já 
estão sendo refeitos e que incluirá outras reivindi-
cações posteriores;

b) A prefeitura indicará um fiscal técnico para 
acompanhar a execução das obras;

c) Prefeitura, CASAN, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Con-
fer Construtora) executarão as obras no Centro 
Histórico de forma coordenadas;

d) Ficou marcada para o dia 10 de abril outra 
reunião específica para dar sequência as agendas 
do cronograma acordado.
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