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Há muito tempo se discute na cidade de 
Caçador a municipalização/privatização do 
sistema de água e esgoto, pra sermos mais 
exato, desde 2003. Felizmente, graças ao 
Sintaema, a Casan, os trabalhadores (as) 
e tantos outros (as) que ajudaram a barrar 
esse processo, conseguimos chegar até os 
dias atuais.

Agora, mais uma vez, o quadro se com-
plicou. O Presidente da Casan Valter Galli-
na e o Deputado Estadual Valdir Cobalchini 
(PMDB) apresentaram uma proposta de in-
vestimento na ordem de R$ 160 milhões de 
reais para a implantação de 100% de esgo-
to, bem como para melhorias e ampliação 
no fornecimento de água. Tanto o Presiden-
te quanto o Deputado empenharam suas 
palavras garantindo estes investimentos e, 
mesmo assim, o Prefeito de CAÇADOR, GIL-
BERTO AMARO COMAZZETTO (PMDB), está 
irredutível e quer licitar os serviços. Esse fil-
me nós já vimos outras vezes. O caso bem 
recente foi Imbituba. Por que será que eles 
querem entregar todo o sistema para uma 
empreiteira? 

Diante desta situação, estamos, há al-
gum tempo, nos articulando para o enfren-
tamento e buscando apoios que possam 
contribuir com a manutenção da Casan 

CAÇADOR À BEIRA DA 
MUNICIPALIZAÇÃO/PRIVATIZAÇÃO

em Caçador. Por intermédio da vereadora 
GLACI APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS 
PEREIRA (PMDB) conseguimos aprovar um 
requerimento para realização de uma Audi-
ência Pública no dia 12 de agosto, às 19h, 
na Câmara Municipal de Caçador (Rua Fer-
nando Machado, 139, Centro). Ao mesmo 
tempo, estamos nos articulando, junto aos 
movimentos sociais da cidade (associação 
de moradores, sindicatos, etc.), para cons-
truir uma força única contra o golpe do Pre-
feito. Negar R$ 160 milhões? Tem boi na li-
nha!

VAMOS CONSTRUIR MAIS ESTA BATALHA EM 
CAÇADOR E SAIR VITORIOSOS DELA!

JUNTOS SOMOS MUITO MAIS FORTES!!

O Dirigente do Sintaema, Odair R. da Silva, realizou 
reunião com lideranças sindicais e comunitárias.
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