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De acordo com o colunis-
ta do “O Globo”, Lauro Jardim,  
em matéria veiculada na sua 
coluna (ACESSE AQUI), no dia 
20/10/15, o Governo do Estado 
de Santa Catarina “vai vender” 
uma fatia de até 49% da Ca-
san na Bovespa e o comprador, 
mesmo que minoritário, ficará 
com a gestão da Empresa. 

EM DEFESA DA CASAN PÚBLICA: NÃO VAMOS 
ADMITIR OUTRA TENTATIVA DE GOLPE!  

No dia 16/08/11, representantes sindicais, entidades dos movimentos so-
ciais e trabalhadores(as) da Casan e Celesc lotaram o Plenário da Assem-
bleia Legislativa na luta contra a privatização das empresas públicas. 

Em 2011, houve a mesma 
tentativa por parte do Go-
verno do Estado, que enviou 
à Assembleia Legislativa a 
PEC nº 007.5/2011 e o PL nº 
0236.8/2011, para votação 
em regime de urgência, que 
previam, entre tantas coisas, 
a venda das ações da Casan e 
o “Acordo de Acionistas”.  

Na época, para barrar 
essa tentativa de privatiza-
ção do governador RAIMUN-
DO COLOMBO, o Sintaema 
e Sinergia articularam uma 
frente ampla em defesa das 
empresas públicas de Santa 

NÃO VAI SOBRAR PEDRA SO-
BRE PEDRA SE FOR VERDADE

Catarina, que muito lutaram 
para retirar a PEC e o PL da 
pauta do Legislativo. 

Os apoios foram articu-
lados com parlamentares, 
representantes sindicais e 
entidades dos movimentos 
sociais e uma grande mobili-
zação foi realizada.

 A categoria participou 
ativamente da Audiência 
Pública, realizada no dia 

16/08/11, defendendo a Ca-
san e o patrimônio de Santa 
Catarina. 

O Sintaema realizou cam-
panhas junto à imprensa es-
crita e falada e em sites, ar-
ticulou com as Câmaras de 
Vereadores e Prefeitos em 
todo o Estado, elaborou um 
conjunto de emendas aos 
projetos que pudessem ga-
rantir a Casan pública, cons-
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truiu um abaixo-assinado 
contra a privatização que 
percorreu as ruas.

A PEC 007.5/2011, enca-
minhada pelo governador 
COLOMBO, tinha como ob-
jetivo facilitar a privatização, 
excluindo os deputados e a 
população do processo.  Con-
tudo, após muita pressão dos 
Sindicatos, da categoria e dos 
movimentos e através dos 
apoios de alguns deputados, 
a PEC recebeu duas emendas 
que alteraram os artigos 13 e 
40 da Constituição do Estado, 
e que asseguraram:

1) A obrigatoriedade de 
autorização legislativa e con-
sulta popular em casos de 
novas tentativas de privatiza-
ção;

2)  A obrigatoriedade de 
autorização do Poder Legis-
lativo para alteração do esta-

tuto social das Sociedades de 
Economia Mista. 

Já o Projeto de Lei nº 
0236.8/2011 dispunha sobre 
a alienação de participação 
minoritária na Companhia 
Catarinense de Águas e Sane-
amento, autorizando “o Po-
der Executivo a alienar ações 
da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento - CASAN, 
por meio de leilão, a sócio 
estratégico,resguardando-se 
ao Estado de Santa Catarina, 
diretamente ou por meio de 
sociedades controladas, a 
propriedade e posse de, no 
mínimo, 51% (cinquenta e 
um por cento) das ações do 
capital votante”. Para garan-
tir que o controle acionário 
fosse mantido nas mãos do 
Estado de Santa Catarina e 
que, tanto o Poder Executivo 
quanto os acionistas minori-

NA LUTA CONTRA O 
GOLPE!

tários em acordo de acionis-
tas respeitassem suas posi-
ções acionárias nos postos 
administrativos e nas futuras 
deliberações, duas emendas 
também foram apresentadas. 

<<Acesse o conteúdo na 
íntegra AQUI e saiba mais so-
bre o teor da PEC 007.5/2011 
e do PL 0236.8/2011 e das 
emendas apresentadas >>

Agora, em 2015, conside-
rando as últimas notícias, es-
tamos na iminência de mais 
uma tentativa de golpe do 
Governo do Estado que quer, 
novamente, entregar a Ca-
san ao “Parceiro Estratégico”.  
Nessa luta contra a privatiza-
ção, o envolvimento de toda 
a categoria e a sociedade ca-
tarinense será fundamental. 
Vamos ficar alerta! 

Mas já avisamos que já 
estamos nos mobilizando e 
desenvolvendo ações no sen-
tido de NÃO PERMITIR QUE 
EMPRESAS PÚBLICAS SEJAM 
VENDIDAS PARA GERAR LU-
CRO À INICIATIVA PRIVADA. 
ISSO É NADA MAIS QUE UMA 
TENTATIVA DE GOLPE QUE 
PRECISA SER BARRADA!!

ÁGUA É VIDA! 
PRIVATIZÁ-LA É 

CRIME!

Indignado com os projetos apresentados para privatização da Casan, Odair R. da 
Silva, presidente do Sintaema (em 2011), junto aos demais dirigentes do Sindi-
cato e trabalhadores (as), realizaram grande ato no dia 31/08/2011, na Matriz.
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