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Companheiros (as) da Grande Florianópolis, 
temos mais uma tarefa marcada para o dia 16 de 
junho: participar de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, às 10 horas. Nos-
sa presença é fundamental na discussão sobre 
o Projeto de Lei n° 101/15, que trata da fusão 
das agências (AGESAN e da AGESC) e a criação 
da ARESC, uma nova Agência.

Temos várias dúvidas sobre este projeto e 
precisamos que o Governo nos explique se este 
projeto poderá comprometer o futuro da CASAN 
em nosso Estado.

Será que é necessária uma nova Agência?
Será que a Lei 11445 não exige Agência es-

pecífica?
Qual a justificativa para tal fusão! É financeira?
Enfim, por estes e outros questionamentos 

que devemos estar presenteS nesta audiência e, 
caso esse projeto venha prejudicar a CASAN, va-
mos à luta contra mais este possível ataque.

Nesta Audiência, os servidores da saúde 
também terão um espaço para discutir uma 
minuta de lei complementar que dispõe sobre 
afastamento e benefícios homologados e conce-
didos, respectivamente, pelo órgão médico ofi-
cial ou unidade autorizada e estabelece outras 
providências.

Como podemos observar, há problemas na 
área da saúde que também devem ser discutidos, 
visto que envolvem a saúde de todos os servi-
dores de Santa Catarina, podendo comprometer 
o sistema como um todo, sem contar a possibili- JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!
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HORÁRIO: 10H

LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

dade de transferência dos serviços para inicia-
tiva privada, que é uma preocupação também.

Todos unidos por um Estado forte e bom 
gestor dos serviços públicos!

Obs.: A liberação dos (as) trabalhadores (as) 
já foi solicitada à Casan (veja AQUI). Haverá 
transporte saindo das principais Agências da 
Grande Florianópolis. Veja com o dirigente 

do seu local de trabalho e participe!!
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