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Na última quinta-feira (25), a 
Câmara Municipal aprovou Projeto 
de Lei n° 12.422/2007, que renova o 
convênio entre município e CASAN 
por mais 20 anos. 

Dos dez vereadores presentes 
na sessão, nove votaram a favor 
do projeto e apenas um contrário. 
O projeto dispõe sobre a Política 
Municipal de Saneamento, autoriza 
convênio, cria o Conselho Municipal 
de Saneamento, cria o Fundo Muni-
cipal e dá outras providências.

Além de garantir recursos públi-

cos, Plano de Aceleração do Cresci-
mento/PAC e a parceria com bancos 
nacionais e internacionais como o 
JBIC, o convênio com o município de 
Florianópolis garante o saneamento 
público e o acesso à população. Os 
índices de esgotamento sanitário na 
cidade passarão de 40 para 80%.

A diretoria do SINTAEMA avalia 
que a aprovação da Emenda à Lei 
Orgânica do município contra a 
privatização da água, articulada 
pelo sindicato e apresentada pela 
vereadora Angela Albino (PCdoB), 

aliados a vontade política do go-
vernador e da diretoria da CASAN 
foram decisivas para a renovação 
do convênio.

A renovação com Florianópolis 
é um grande passo para a manu-
tenção da CASAN, do saneamento 
público e dos nossos empregos. 
Por isso, o SINTAEMA jogou todas as 
suas fichas nesse processo.

ÁGUA É VIDA.
PRIVATIZÁ-LA É CRIME!
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Mais 20 anos com a CASAN

Lutamos contra a prizatização:
Água é vida, privatizála-é crime!

FLORIANóPOLIS

Câmara aprova projeto que garante saneamento público para a cidade

Eleições no SINTAEMA
06 e 07 de novembro de 2007

Participe de mais esse momento da vida democrática do sindicato

Vereadora que apresentou o projeto 
Angela Albino PCdoB

Categoria faz pressão na Câmara Municipal 
para aprovar a renovação



No dia 18 de setembro de 2007, 
foi aprovada na Câmara de Vere-
adores de Videira, Emenda à Lei 
Orgânica que proíbe o Município 
outorgar, conceder, e/ou sub-conce-
der a execução dos serviços públicos 
de captação, tratamento e distribui-
ção de água, coleta e tratamento 
de esgotos sanitários, bem como 
a operação e manutenção destes 
sistemas por empresas da iniciati-
va privada, assim como operá-los, 
através da contratação de empresas 
da iniciativa privada, por meio de 
terceirização.

A Emenda à Lei Orgânica do 
município que veda a privatização 
da água foi aprovada por unanimi-
dade. O contrato entre o município 
de Videira e a CASAN vence em 
novembro de 2008. Há mais de um 
ano o SINTAEMA vem discutindo a 
aprovação deste projeto, bem como 
o modelo de gestão do saneamento 
para a cidade. 

Os diretores do SINTAEMA Wan-
derlei do Nascimento (Urso) e Gil-

mar Bolson desempenharam papel 
fundamental nesse processo, junta-
mente com a executiva do sindicato 
e o Conselheiro Jucélio Paladini. Os 
autores da Emenda foram os vere-
adores Roberto Maraschin Primo 
(PDT), Aoredi V. Guzi (PMDB) e Jorge 
Antônio Lopes Oliveira (PMDB).

O vereador Dirceo Roque Deon 
(PP), funcionário da CASAN, com 
grande esforço e articulação política 
contribuiu de forma decisiva para 
esse resultado positivo. Conquista-
mos aliados na Câmara Municipal 

como os parlamentares Adilson An-
tônio Canever (PP), Romualdo João 
Dal Pizzol (PP), José Balestrin (PMDB), 
Evandro Colle (PMDB) e Rosa Tereza 
Hentz Bogoni (PT), que também 
votaram contra a privatização.

Este é mais um importante pas-
so para manter a água pública e 
para renovação do contrato com a 
CASAN. Água é um bem necessário 
a manutenção da vida, portanto, é 
fundamental que a população dete-
nha o controle social para que todos 
possam ter acesso. 

Câmara proíbe privatização da água

REFORMA DA PREVIDêNCIA

Mais um importante passo para manter a água pública 

O SINTEMA, em todas as refor-
mas pautadas pelo Governo FHC 
e Lula, sempre esteve ao lado dos 
interesses dos/as trabalhadores/as 
para que nossos direitos fossem 
ampliados e garantidos.

Desde 1998, com a Reforma da 
Previdência, estivemos mobilizados 
e articulados para barrar mais esse 
ataque aos trabalhadores/as do Bra-
sil. Portanto, não será em 2007 que 
iremos permitir que trabalhadores 
paguem mais uma vez a conta da 
Previdência.

Não será aumentando a idade 
mínima para a aposentadoria ou 
excluindo os/as trabalhadores/as 
rurais dos benefícios que a situação 
será resolvida. Na nossa opinião o 
problema da Previdência é de ges-
tão. Os números são muito eviden-
tes e só não vê quem não quer.

Desde 2004 o crescimento da 
arrecadação líquida é superior ao 
crescimento das despesas com os 
benefícios pagos pelo INSS. Somos 
contra qualquer tipo de redução de 
direitos. 

Direito não se reduz,
amplia-se!

Aposentadoria: até quando?

VIDEIRA

Os diretores do 
SINTAEMA/SC 
Wanderlei do 
Nascimento 
(Urso) e Gilmar 
Bolsone com o 
vereador Dirceo 
Deon


