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DIREÇÃO DA CASAN E GOVERNO NEGAM TENTATIVA DE 
VENDA DE AÇÕES COM ACORDO DE ACIONISTAS

Imediatamente, após tomarem conhecimento da notí-
cia veiculada pelo colunista do “O GLOBO”, Lauro Jardim, no 
dia 20/10/15 sobre possível venda de ações da Casan com 
a realização de um Acordo de Acionistas, o Sintaema e o en-
tão conselheiro, JUCELIO PALADINI solicitaram informações 
à Direção da Casan e ao Governador Raimundo Colombo. 
Além de reuniões, cobraram formalmente uma resposta.

<<Veja AQUI a notícia veiculada no “O Globo”>>
<<Acesse o informativo Bomba, nº 830, AQUI >>
Diante da relevância do assunto, no dia 30/10 durante 

a reunião do Conselho de Administração, o então Conse-
lheiro PALADINI reafirmou seu posicionamento CONTRÁ-
RIO A VENDA DA CASAN e ao “Acordo de Acionistas”, onde 
o Acionista minoritário tenha poder de mando ou de veto.  
PALADINI lembrou que crime deste tipo haviam sido come-
tidos durante os governos tucanos (PSDB) na Copasa e na 
Sanepar e que, aqui, com muita luta, conseguimos barrar 
essa tentativa na ALESC. PALADINI também lembrou que a 
Sabesp, em São Paulo, tem parceiros privados e somente 
o lucro gerado nos últimos anos, remetido aos sócios pri-
vados, seria suficiente para resolver o grave problema de 
abastecimento na Grande São Paulo.

O Conselheiro, empossado, ODAIR ROGÉRIO, e o Presi-
dente do Sintaema, JOSÉ OLIVEIRA MAFRA, também lem-
braram que em 2011, houve a mesma tentativa por parte 
do Governo de Santa Catarina, que enviou à Assembleia Le-
gislativa 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 Acionis-
tas”.  Na época, para barrar essa tentativa de privatização 
do governador COLOMBO, o Sintaema e Sinergia articula-
ram uma frente ampla em defesa das empresas públicas 
de Santa Catarina.  << Saiba mais sobre essa tentativa de 
golpe aqui >> NÃO PODEMOS PERMITIR QUE EMPRESAS 
PÚBLICAS SEJAM VENDIDAS PARA GERAR LUCRO À INI-
CIATIVA PRIVADA!

 

DIREÇÃO DA CASAN DIZ QUE DESCONHECE A 
ORIGEM DA MATÉRIA SOBRE A VENDA 
Em resposta ao ofício protocolado pelo Sintaema  

- que solicitava informações a respeito da notícia vei-
culada pelo colunista do “O Globo”, Lauro Jardim - , O 
Presidente da Casan, em exercício, Celso José Pereira,  
informou, via ofício, que desconhece a origem da maté-
ria e que este assunto não consta, no momento, na pau-
ta de discussões da Diretoria Executiva e nem do Conse-
lho de Administração. <<Acesse aqui o ofício da Casan>>

 REPRESENTANTE DO GOVERNO AFIRMA QUE 
NÃO HÁ ORIENTAÇÃO PARA VENDA DA CASAN

Na reunião do Conselho de Administração, realizada 
no dia 30/10, o representante do Governo Estadual no 
Conselho, Pedro Bittencourt, afirmou que não há qual-
quer orientação/ discussão no Governo para vender as 
ações da Casan e muito menos para efetuar o Acordo de 
Acionistas. Bittencourt informou que o interesse de in-
vestidores na Empresa é normal, haja vista que a Casan 
está bem situada no mercado e gerando lucros. Segun-
do ele, a empresa espanhola citada na notícia remeteu, 
há meses atrás, um ofício ao Governo apresentando-se 
como operadora de saneamento, contudo, não há qual-
quer orientação que remeta a venda. O Conselheiro do 
Governo relatou ainda o delicado momento que vive a 
Celesc. Segundo ele, a Celesc, que tem 15,6% das ações 
da Casan, vem passando por momentos difíceis e pode 
ter que colocar estas ações para a venda - se houver o 
entendimento de que é uma medida necessária e um 
bom negócio. Porém, o capital pertencente ao Governo 
do Estado não está em discussão.

ÁGUA É VIDA, PRIVATIZÁ-LA É CRIME!
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