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BOMBINHAS LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
CASO DE POLÍCIA - ATENTADO A LIVRE MANIFESTAÇÃO

A prefeita municipal de Bombinhas, Ana Paula da
Silva (PDT), o vice-prefeito Paulo Henrique Dalago Muller (PP) e a vereadora Miriam Cristina Victorero (PDT)
tentaram, de todas as formas, barrar a campanha de
esclarecimento à população - que o Sintaema está
desenvolvendo - sobre os investimentos (cerca de R$
55 milhões) que a Casan está disponibilizando para investimento em saneamento básico à cidade de Bombinhas. Estes recursos já estão assegurados e a previsão é
de que a obra seja concluída em até três anos.
Entretanto, para dar início as obras, a Prefeitura
tem que assinar um contrato de programa com a Casan, coisa que o governo municipal vem se negando a
fazer, e o que é pior, desenvolve uma campanha odiosa
contra a estatal Casan para viabilizar a entrega do saneamento à iniciativa privada.

A FÚRIA DA PREFEITA E SUA TURMA

Da direira para esquerda: prefeita de Bombinhas, Ana
Paula, vice-prefeito, Paulo Henrique, e vereadora Miriam
Cristina. Crédito de foto: site eleições 2012.

No dia 11/07 o SINTAEMA iniciou uma campanha de esclarecimento à população, através de alguns
meios de comunicação. Porém, mal um carro de som
começou a circular na cidade que o vice – prefeito Paulo Henrique foi pessoalmente intimidar e proibir o motorista do carro de continuar o serviço.

A pressão é tanta (da turma da prefeita) que nenhum profissional da cidade e região, que faz som volante, se dispõe a continuar o trabalho.
Indignado com mais esta atitude policialesca e
mesquinha, o presidente do SINTAEMA, José Oliveira
Mafra, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a atitude do vice-prefeito.
Não bastasse o terrorismo do vice-prefeito, no dia
18/07/16 foi a vez da prefeita Ana Paula da Silva e da
vereadora Miriam Cristina Victorero atacar, intimidar
outro carro de som (Mazinho Som, de Florianópolis)
que circulava na cidade divulgando nossa mensagem.

QUAL A CAUSA DE TODA ESTA FÚRIA?
A municipalização/privatização da água tem se revelado um verdadeiro mar de corrupção, um caso de
polícia em nosso estado.
Em Bombinhas, antes mesmo de privatizar o sistema, a polícia já foi acionada.
O fato é que, possivelmente, como em vários outros municípios, pode se tratar de um jogo de caras
marcadas com grupos privados.
No Tribunal de Contas do Estado (TCE) a prefeita
já conseguiu uma manobra fazendo com o que o conselheiro DADO CHEREM (ex-deputado pelo PSDB), de
forma irregular, apreciasse um recurso que possibilitou
a cassação de uma liminar que impedia a prefeita de
municipalizar/privatizar o sistema.

A LUTA CONTINUARÁ
Não vamos desistir desta batalha. Vamos dar seguimento nesta luta, denunciando as possíveis falcatruas
e esclarecendo a população sobre o que está por traz
disso.
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