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Audiência Pública propõe renovar 
concessão por dois anos

Mais de 20 entidades presentes na audiência pública em Garopaba
A população de Garopaba 

participou em massa da Audi-
ência Pública convocada pela 
União em Defesa da Água 
Pública. Mais de 400 pesso-
as lotaram o salão da igreja 
nova, no centro da cidade, no 
dia 28/11. A Audiência Pú-
blica que trata da gestão do 
saneamento abriu uma fase 
de discussão e negociação. O 
contrato com a prefeitura ven-
ceu em março deste ano. A di-
retoria do SINTAE participou 
efetivamente do processo.  O 
dirigente Ney Araújo Santos 
coordenou todo o processo de 
mobilização juntamente com 
os trabalhadores da CASAN 
de Garopaba. Investimos em 
panfletos, informativos veicu-
lados nas rádios e jornais da 
região. Além do carro de som 
que convocou a população e 
um abaixo-assinado contra a 
privatização com mais de 1,5 
mil assinaturas. 

O SINTAE e a CASAN es-
tiveram presentes também 
na audiência convocada pela 
prefeitura na 2ª-feira, 27/11. O 

presidente da CASAN, Wal-
mor De Luca e alguns direto-
res da estatal acompanharam 
o processo e defenderam a 
renovação do contrato na for-
ma de Gestão Compartilhada. 
O debate levantado na cida-
de em torno do saneamento 
básico é fruto das reivindica-
ções da população. Eles têm 
o direito de participar, contri-
buir e decidir sobre o futuro 
das questões ligadas ao tema 
água.  O povo Garopabense 
exige participação e não acei-
ta decisão unilateral.

Situação de algumas cidades:
Sombrio – o município solicitou saída da CASAN. O 
prazo encerra no dia 9 de dezembro. SINTAE e CASAN 
tentam reverter a situação.
Turvo – contrato venceu há quase um ano. Câmara 
aprovou projeto contra privatização.
Meleiro – Contrato de 30 anos encerrou em 26 de 
novembro. Projeto da Prefeitura para criar SAMAE 
tramita na Câmara.
Balneário Gaivota –  contrato venceu em maio.  
Município prestes a renovar em forma de gestão 
compartilhada.
Criciúma – contrato foi prorrogado até fev/07 e dis-
cute a saída ou renovação com a CASAN.
Santo Amaro da Imperatriz - assinou no dia 6/12 
a renovação por mais trinta anos.
Biguaçu – SINTAE e diretoria da CASAN participa-
ram de reunião com o prefeito.
Navegantes e Balneário Camboriú – há decisão 
judicial pela indenização à CASAN ou devolução do 
sistema. Porém, ainda cabe recurso.

12/12: Votação do PL 029/2006 (contra a privatização da água) 
11/12: Votação do requerimento
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- Ficou definida uma ou-
tra Audiência Pública para 
março de 2007 com a parti-
cipação de um representante 
da prefeitura de Indaial para 
apresentar o seu modelo de 
Gestão Compartilhada;

- A renovação com a CA-
SAN por mais dois anos. 

Agora o que a população 
espera que a prefeitura cum-
pra a vontade do povo.

Encaminhamentos



Reunião da direção 
estadual do SINTAE

Em reunião nos dias 
30/11 e 01/12, a 
diretoria estadual do 
SINTAE aprovou alguns 
encaminhamentos, dentre 
os quais estão:

· Participar da marcha à Bra-
sília pelo Salário Mínimo/ Tabela 
de imposto de renda;

· Realizar seminário: O Sane-
amento Básico em Santa Cata-
rina;

· Assembléia Estadual sobre 
Constituição de Entidade de Pre-
vidência Complementar;

· Alteração do estatuto do 

SINTAE até mar/abr/07;
· Intensificar a formação sin-

dical;
· Impedir retrocessos na Refor-

ma Administrativa de jan/07;
· Mobilizar e convocar cate-

goria na Grande Florianópolis 
para a aprovação do Projeto de 
Lei 029/06, contra a privatização 
da água;

· Intensificar a campanha con-
tra a privatização com confecção 
de materiais de divulgação sobre 
o tema, articular amplo movi-
mento contra a privatização da 
água/desmonte da CASAN;

· Campanha salarial 2007 - en-
trega de pauta até março.

Sindicato propõe gestão 
compartilhada e defende 
subsídio cruzado, modelo 
solidário  para manter 
municípios pequenos 

A exclusão de setores popu-
lares no Fórum do Saneamento 
Ambiental, promovido pela As-
sociação Comercial e Industrial 
de Florianópolis (ACIF) no dia 04 
de dezembro, foi alvo de críticas 
durante o evento. Entidades co-
munitárias, como a UFECO (União 
Florianopolitana das Entidades 
Comunitárias), FECAM (Federa-
ção Catarinense de Municípios), 
UFSC, sindicatos e a própria 
CASAN, maior operadora dos 
serviços de saneamento, foram 
excluídos do processo de elabora-
ção de uma proposta que prevê a 
formação de um consórcio. 

O governo do Estado continua 
fazendo jogo duplo. A Secretaria 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel participou da elaboração da 
proposta. Já a CASAN, sequer foi 
convidada.

Quando prefeito de São José, 
Dário Berger renovou o contrato 
com a CASAN. Agora, na prefei-
tura de Florianópolis, defende o 
consórcio. 

O fórum reuniu basicamente o 
setor empresarial e não ouviu os 
movimentos populares, também 
interessados nessa discussão. A 
partir da reivindicação, os partici-
pantes do evento decidiram pela 
realização de novos encontros, in-
corporando os setores populares.

Durante o evento,  defendemos 
o modelo de gestão compartilhada 
entre Estado e Município. Tam-
bém apresentamos a proposta 
de criação de um fórum estadual 
em defesa de investimentos no 

saneamento público. “O grande 
gargalo do saneamento é a falta 
de financiamento. Os municípios 
que saíram do sistema CASAN 
também não conseguiram implan-
tar o sistema de esgoto”, alertou 
o presidente.

O SINTAE vem promovendo 
discussões sobre o tema em 
todo o Estado, reunindo os mais 
diversos setores da sociedade 
civil. Defendemos, juntamente 
com representantes da CASAN e 
do  governo do estado, o subsídio 
cruzado, sistema solidário atual-
mente utilizado pela estatal. Santa 
Catarina precisa garantir o acesso 
de todos ao saneamento. O subsí-
dio cruzado garante a distribuição 
solidária dos recursos. Se os mu-
nicípios de grande porte, como 
Florianópolis, deixarem o sistema, 
a grande maioria das cidades não 
terá saneamento básico.

SINTAE propõe participação da 
população e gestão pública

Fórum do Saneamento ambiental

Política 
Nacional de 
Saneamento 

Básico
Finalmente, o Congresso Na-

cional caminha para a votação do 
Projeto de Lei nº. 5.296/05. Há anos 
o SINTAE acompanha esse pro-
cesso. Não é o ideal, mas o “meio-
termo”. Prevê a indenização prévia 
dos investimentos das empresas 
estaduais, no caso de municipali-
zação ou consórcio no município. 
Desta forma, o governo sinaliza 
que saneamento e habitação são 
prioridades nos próximos quatro 
anos.  Saneamento não é despesa, 
é investimento.
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