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Desde 2013, o Sindicato e o Conselheiro Jucélio 
Paladini vêm fazendo uma força tarefa, inclusive 
com ações judiciais, para postergar o processo de 
municipalização do Sistema em Gravatal, cuja con-
cessão está vencida desde 2013.

Desde o vencimento da concessão, o Prefeito 
Jorge Leonardo Nesi (PP) vem ameaçando assumir 
o sistema (é importante salientar que com a con-
cessão vencida o município pode tomar posse do 
sistema de imediato). 

Para impedir, a Casan entrou com uma ação  
juducial solicitando que fosse realizada uma 
avaliação dos investimentos feitos pela Casan no 
município e denunciando a Prefeitura pela ten-
tativa de contratação - sem licitação - de empre-
sa privada para gerir o sistema. 

Na oportunidade, após conversa com o juiz, foi 
concedida uma liminar favorável a Casan. Contudo, 
esse ano, após realizar a avaliação dos investimen-
tos, o município licitou o sistema e, de imediato, 
solicitou judicialmente a posse do mesmo. 

Diante da decisão da justiça favorável à Pre-
feitura, o sistema na cidade foi municipalizado. 
Para acompanhar os trâmites em Gravatal, o 
presidente da Casan, Valter Gallina, designou 
o diretor de operações, Paulo Meller, para re-
alizar as últimas tratativas e para impedir a mu-
nicipalização do sistema. Os trabalhadores da 
agência de Gravatal estão sendo consultados e 
realocados para as agências mais próximas. O 
sindicato irá acompanhar e monitorar as trans-
ferências de perto.              

PREFEITO DE GRAVATAL MUNICIPALIZA SISTEMA

SÓ NA PROMESSA
Gravatal é mais uma cidade que deixa 

de fazer parte da Casan em virtude do 
Prefeito que acredita que de forma iso-
lada conseguirá realizar uma boa gestão 
do saneamento. Mero engano! O Estado 
e a Casan são e deverão ser os maiores 
fomentadores para prover a população 
maior qualidade de vida. 

É importante lembrar que o Prefeito de 
Gravatal, Jorge Leonardo Nesi,  em época 
de campanha eleitoral fez uma promessa 
de reduzir em 50% a tarifa de esgoto na Ci-
dade, visto recurso de 12 milhões pleiteado 
via Funasa. 

Na luta contra a mercantilização da água!
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