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SINTAEMA PROCURA ABRIR DIÁLOGO ENTRE
 DIREÇÃO DA CASAN E PREFEITURA DE PALHOÇA

O presidente e o vice-presidente do Sintae-
ma, José Oliveira Mafra e Genilson Gomes, acom-
panhado pelo funcionário aposentado da Casan, 
Gilmar de Paulo, estiveram nessa semana na Câ-
mara de Vereadores de Palhoça com o objetivo 
de conversar com alguns parlamentares e tentar 
aproximar, de forma efetiva, a direção da CASAN 
e a Prefeitura de Palhoça.

É importante lembrar que esta Casa Legisla-
tiva, aprovou, no dia 20 de outubro e por una-
nimidade, um requerimento colocando o serviço 
de água de Palhoça em cheque, sugerindo a volta 
dos serviços prestados pela estatal CASAN e co-
brando um posicionamento do poder Executivo 
Municipal.  

Na visita aos parlamentares, a comitiva con-
versou com a vereadora Maria Rosangela Pratis  e 
com o vereador  Reni Antônio Schweitezer  que, 
mesmo de  maneira   informal,  compartilham da 
opinião de que algo deva sim ser feito. Por motivo 
de agenda, não foi possível falar com o presiden-
te da Câmara, vereador Otavio Marcelino Martins 
(Tavinho), porém, em conversa com o vereador 
Nildo Artur Luz (Pitanta), autor do requerimento 
aprovado em sessão, conseguiu-se mais efetivi-
dade.  O vereador comprometeu-se em apresen-
tar novo requerimento direcionado a direção da 
CASAN, convidando o presidente, o engenheiro 
Valter José Gallina, a comparecer em uma sessão 
extraordinária na Câmara para prestar esclare-
cimento a respeito da Empresa em relação aos 
serviços de águas de Palhoça.  Questões como: 
captação, distribuição, fornecimento de água, 

dívidas tarifárias, dívidas acumuladas e possibi-
lidades de volta do sistema e investimentos, são 
itens que precisam ser discutidos e analisados. 

O objetivo é chegar a posicionamentos mais 
claros para tomadas de decisões com vistas a 
beneficiar todos (as) os envolvidos. Após a visita, 
Mafra entrou em contato com o presidente Gal-
lina que afirmou estar à inteira disposição dos 
vereadores e do poder Executivo de Palhoça e 
comprometido em criar uma agenda positiva 
para esta questão. O diretor do Sintaema, Odair 
Rogério da Silva,  destaca a importância destes con-
tatos e se compromete, no cargo de conselheiro a 
intensificar estas ações. 

Os dirigentes do Sintaema, Genilson e Mafra, visitaram os 
vereadores de Palhoça.


