
ExpEdiEntE - Bomba D´Água é o informativo do  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina - Av. Mauro Ramos, 502 - Centro - Fpolis/ SC - Cep: 88020-301. Fone/fax: 
(48) 3224-3868 - www.sintaema.org.br - imprensa@sintaema.org.br - facebook: Sintaema Santa Catarina.
Conselho Editorial: Américo dos Santos Filho, José de Oliveira  Mafra e Odair Rogério da Silva.

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 822I 14/08/2015 I Filiado à Fenatema e a CTB

CAÇADOR: SINTAEMA ARTICULA E 
VEREADORES DEFENDEM A CASAN 

Após várias tratativas com vereadores, deputados e 
movimentos sociais em Caçador, o Sintaema conseguiu 
viabilizar, na Câmara de Vereadores, por proposição da 
vereadora Glaci Pereira (PMDB), uma Audiência Pública 
para tratar da concessão do serviço de saneamento básico 
no município.

Com o plenário lotado, a Audiência, realizada no 
dia 12 de agosto, contou com boa participação dos tra-
balhadores (as) da Casan e da população caçadorense, 
que conheceu em detalhes o Plano de Ação para o mi-
nucípio, com investimentos na ordem de 170 milhões, 
apresentado pelo presidente da Casan, Valter Gallina.  

Os vereadores e a população realizaram interven-
ções em apoio a proposta da Empresa, bem como a 
vice-prefeita de Caçador, Luciane Pereira (PT), que res-
saltou que a água não pode ser vista como uma merca-
doria.  É importante salientar que a vice-prefeita defen-
deu uma posição contrária a do prefeito da cidade, Beto 
Comazzeto (PMDB), que não compareceu na Audiência, 
apresentando seus argumentos favoráveis à privatiza-
ção, via documento.

O debate resultou nos seguintes encaminhamen-
tos, aprovado pelos nove vereadores presentes na 

O diretor do Sintaema, Odair R. da Silva, que auxiliou na organização 
da Audiência Pública, defendendo a permanência da Casan em Caçador.

Audiência: 1) pela SUSPENSÃO DO EDITAL DE LICITA-
ÇÃO para a contratação de serviços de abastecimento, 
tratamento de água e esgotamento sanitário; 2)PELA 
ASSINATURA DO CONTRATO DE PROGRAMA COM A 
CASAN.

Dessa forma, conforme deliberado em Audiência,  
o documento será apreciado pelos vereadores na ses-
são ordinária desta segunda-feira (dia 17) e, posterior-
mente, será encaminhado ao prefeito.

Companheiros (as), graças às entidades, às lideran-
ças partidárias e à unidade e mobilização da categoria 
(que vem pegando firme para garantir a permanência da 
Casan no município) e após muitas articulações, construí-
mos uma Audiência Pública vitoriosa em Caçador. AGORA, 
CASO O PREFEITO RESOLVA MANTER O EDITAL PARA 
PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA, nós do Sintaema, junto aos tra-
balhadores (as) e os movimentos sociais locais, organiza-
remos um GRANDE ATO que vai parar CAÇADOR. 

 

José Oliveira Mafra, presidente do Sintaema, diz não a privatização da 
água e ao balcão de negócios.

A LUTA CONTINUA! DIGA NÃO A PRIVATIZA-
ÇÃO DA ÁGUA E AO BANCO DE NEGÓCIO DO 
SANEAMENTO! A água é um bem público e não 

pode ser tratada como mercadoria!


