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ILHOTA NA ROTA PARA 
MUNICIPALIZAR O  SISTEMA

Desde 2007, o Executivo 
de Ilhota vem tentando mu-
nicipalizar os serviços de água 
da cidade. Diante desse fato,  
em dezembro de 2014, houve 
uma decisão na comarca de 
Gaspar que previa que o mu-
nicípio de Ilhota deveria se ade-
quar ao processo de licitação em 
um prazo de seis meses. 

Esse prazo já findou e nada 
foi realizado pelo prefeito, que 
tem como objetivo a contrata-
ção direta, sem licitação. 

Nesse tempo, várias foram 
as ações realizadas pelo Sin-
dicato, pela Casan e pelos 
trabalhadores de Ilhota, que 
permanecem na luta,  com o 
intuito de barrar essa tenta-
tiva de golpe do prefeito. 

O Sintaema irá protocolar 
uma Ação Civil Pública con-
tra o Executivo Municipal de 
Ilhota e, junto com a categoria, 
irá batalhar para que seja 
aprovado um requerimento, 
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Dirigentes do Sintaema se reúnem com os trabalhadores da Agência de 
Ilhota para planejar ações que barrem a tentativa de municipalização 
do sistema.

VAMOS LUTAR ATÉ O ÚLTIMO MOMENTO!
Pelo fortalecimento da CASAN PÚBLICA e de QUALIDADE!

na Câmara de Vereadores, 
que garanta à Casan o direito 
de expor, mais uma vez, a sua 
proposta para os vereadores 
da cidade. 

Um comunicado também 
será divulgado à população 
através das rádios e jornais lo-
cais.

Esses encaminhamentos 
foram decididos em reunião 
realizada na cidade, que con-

tou com a presença  dos di-
rigentes do Sintaema, José 
Oliveira Mafra, Meark Batista, 
Pedro V. de Lucena e Odair R. 
da Silva,  dos funcionários da 
Agência e do advogado Auré-
lio. 

A Casan também entrará 
com ações judiciais para invia-
bilizar mais esta municipaliza-
ção de um sistema que é im-
portante para todos (as)!


