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Luiz Henrique da Silveira enca-
minhou a Assembléia Legislativa, 
em 14 de janeiro, o Projeto de Lei 
da reforma administrativa. A in-
tenção do governador é aprovar 
o projeto durante a convocação 
extraordinária, que vai até o dia 
11 de fevereiro. Com este prazo 
LHS evita o debate com a socie-
dade e aprova a reforma a toque 
de caixa, a exemplo da aprovação 
das parcerias público-privadas 
em 2004.

O governador oportuniza-se do 
período de verão, em que parcela 
da sociedade está desarticulada, 
para não esclarecer e debater 
as polêmicas do projeto com os 
catarinenses. A convocação ex-
traordinária, que está custando 
27 milhões aos cofres públicos, é 
mais uma estratégia de LHS para 
ganhar votos entre os parlamen-
tares. 

Descentralizar os recursos 
econômicos para as secretarias 

regionais é o argumento de LHS 
para a reforma. Ou seja, em tese, 
as políticas seriam formuladas 
pelas secretarias estaduais e 
regionais, mas os recursos se-
riam diretamente administrados 
pelas regionais. Também seriam 
criados conselhos regionais com 
a participação de governo, setor 
privado e comunidade. Entre-
tanto, os representantes da so-
ciedade civil organizada seriam 
indicados pelo governador. Isto 
reforça o autoritarismo da reforma 
que LHS não quer discutir com a 
sociedade.

Do projeto original apresentado 
na assembléia legislativa, LHS re-
tirou o texto que previa a redução 
em 50% dos servidores das empre-
sas públicas (CIDASC, EPAGRI e 
CIASC). O recuo do governador 
decorre da pressão das entidades 
sindicais articuladas no Fórum 
dos Servidores Públicos e tam-
bém de deputados de oposição. 

O fórum dos trabalhadores tam-
bém condena o fim da Imprensa 
Oficial, a extinção da COHAB, a 
transferência de servidores para o 
interior, o que aumenta os gastos 
públicos, entre outros. 

“O modo como a reforma admi-
nistrativa está sendo encaminha-
da é golpista, prejudica os catari-
nenses, é preciso debater todos 
os pontos polêmicos levantados 
pelo Fórum. A criação de conse-
lhos regionais para discussão das 
políticas é positiva, contudo os 
representantes da sociedade civil 
organizada não podem ser indica-
dos pelo governador, como está 
no projeto”, avalia Odair Rogério, 
presidente do sindicato.

Estão acontecendo uma série 
de audiências públicas em Fpolis 
para debater a reforma, o Fórum 
dos Servidores está participando 
ativamente e convida todos os 
trabalhadores e sociedade a par-
ticipar.

Luiz Henrique quer aprovar a 
reforma a toque de caixa

Conheça o calendário e participe das Audiências Públicas 
26 de janeiro, quarta-feira, às 09 horas: Discussão sobre organizações sociais;
27 de janeiro, quinta-feira, às 09 horas: Discussão sobre Invest:

02 de fevereiro, terça-feira:
Às 09 horas – Administração direta
Às 14 horas – Fundações
Às 15h30min – Autarquias

Às 16h30 min – Empresas públicas e sociedade de economia mista (inclusive CASAN) 



O governo do estado criou, em 
dezembro de 2004, e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social coordena a 
Câmara Setorial Estadual de Sane-
amento. Sintae, CASAN, Ministério 
das Cidades, Associação Brasileira 
de Engenheira Sanitária e Ambien-
tal, Universidade Federal de Santa 
Catarina, entre outras organizações, 
participam da Câmara.

Avaliar e modificar o Projeto de 
Lei que cria a Política Estadual de 
Saneamento é a principal atividade 

Sintae discute política estadual 
de saneamento

da Câmara. A data de 28 de feve-
reiro ficou estabelecida como prazo 
máximo para o encaminhamento 
das propostas da câmara para a 
Assembléia legislativa. Após a 
aprovação da reforma administra-
tiva o governo deverá encaminhar 
em 60 dias a política estadual de 
saneamento, através de projeto de 
lei, e nele o novo modelo de gestão 
para a CASAN. Daí a importância 
das discussões na Câmara de Sa-
neamento.

O projeto baseia-se na Política 
Nacional de Saneamento e irá defi-
nir as responsabilidades da CASAN 
nos serviços de água e esgoto em 
Santa Catarina. Deste modo, os 
trabalhos da câmara são imprescin-
díveis, pois irão influenciar o futuro 
da empresa. Wolney Chucre, dire-
tor de comunicação do Sintae está 
participando das reuniões e contri-
buindo em acordo com o discutido 
pela direção do sindicato.

A atividade econômica prin-
cipal de uma empresa é o que 
justifica o enquadramento sindi-
cal, bem como a competência da 
representação dos trabalhadores. 
A atividade principal da CASAN é 
a prestação de serviços de água e 
esgoto, daí o Sintae ser o sindicato 
majoritário.

O empregado vinculado a uma 
profissão liberal (advogados e 
economistas, entre outros), pode 
estar duplamente representado 
através de filiação ao Sintae e 
ao sindicato dos advogados, por 
exemplo. Este trabalhador, estan-
do filiado a duas entidades sindi-
cais, poderá escolher o acordo que 

ACT 2004/2005: para todos os trabalhadores
lhe deva ser aplicado. Entretanto, 
o empregado filiado a duas enti-
dades sindicais não pode exigir 
o cumprimento dos dois acordo 
coletivos de trabalho, ou escolher 
cláusulas de ambos acordos.

Veja os casos em que a CASAN 
é obrigada a estender os benefí-
cios do acordo:

1) Associados do Sintae;
2) Associados ao Sintae e a 

outro sindicato que escolham o 
acordo assinado pelo Sintae;

3) Trabalhadores não filiados 
a nenhum sindicato.

A CASAN está obrigada a cum-
prir o ACT eleito pelo trabalhador. 
Nas situações em que a empresa 

recuse-se, os trabalhadores (que 
se enquadrem nos casos acima) 
poderão solicitar que o sindicato 
promova o ajuizamento de ação 
de cumprimento para que lhe seja 
exigido os respectivos direitos.

O Sintae está encaminhando a 
CASAN uma solicitação, com base 
no parecer da assessoria jurídica 
do sindicato, para a extensão do 
acordo a todos trabalhadores. Na 
página do Sintae (www.sintae.org.
br) está a disposição um modelo 
de solicitação de extensão do ACT, 
que pode ser entregue por qual-
quer trabalhador diretamente na 
Gerência de Recursos Humanos 
da CASAN

Na reunião ordinária da executi-
va do Sintae, nesta segunda-feira, 
24 de janeiro, ficaram definidos os 
diretores disponíveis com exclu-
sividade para a ação sindical. A 
diretoria estadual do Sintae havia 
deliberado o encaminhamento de 
definir os liberados em sua reunião 
estadual, em 03 e 04 de janeiro. 
Conforme estabeleceu o ACT, são 
em número de nove, quatro a mais 
do que no acordo anterior.

Definidos diretores exclusivos para ação sindical
Veja quem são os dirigentes:
1) Odair Rogério da Silva – pre-

sidente;
2) Jucélio Paladini  - vice-pre-

sidente;
3) Wolney Chucre – diretor de 

comunicação;
4) Edílson Martins – secretário 

geral;
5) Mário Dias – tesoureiro;
6) Luis Fernado Del Ré – macro 

região sul;

7) José Erasmo Vieira – macro 
região norte;

8) Américo dos Santos Filho 
– região Grande Fpolis;

9) Carlos Antohaki – macro 
região oeste;

Todos estes estarão diariamen-
te à disposição da categoria para 
o fortalecimento do Sintae e da 
unidade dos trabalhadores, em de-
fesa de seus direitos e da CASAN 
pública.


