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“Uma grama de ação vale mais que uma tonelada de teoria”
Friedrich Engels

Câmara aprova municipalização do saneamento
No dia 29/11/07, os diretores do Sin-

taema Luiz Fernando Del Ré e Pedro 
Richard Martins, estiveram em Balne-
ário Gaivota para buscar apoio dos ve-
readores Francisco de Assis dos Santos 
– Chico Pintor (PMDB) e Ronaldo Pereira 
da Silva (PP). Entregaram ao vereador 
Chico Pintor cópia do Projeto de Lei 
sobre a Alteração da Lei Orgânica, que 
proíbe a privatização/terceirização dos 
serviços de água e esgoto desenvolvi-
dos e apresentados pela vereadora de 
Florianópolis Ângela Albino(PCdoB). A 
Lei Orgânica do município tem como 
objetivo vedar a transferência de água 
e esgoto para a iniciativa privada. 

Em 2006 os dirigentes da Região Sul 
tentaram aprovar sem sucesso a Lei na 
Câmara Municipal. Agora, os vereado-
res aprovaram a Lei que cria o Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgo-
to/SAMAE.

O vereador Chico Pintor (PMDB), 
como presidente da Câmara, garantiu 
que agora os vereadores estão com-
prometidos com o saneamento básico 
e que a Lei pode ser aprovada na volta 
do recesso parlamentar. O vereador 
Ronaldo Pereira da Silva (PP) foi enfático 
em defender a Gestão Compartilhada, 
parceria entre Município e Estado atra-
vés da Casan.

O presidente da câmara argumentou 
que não haveria formas de barrar a cria-
ção do Samae, mas os vereadores con-
cordaram pela aprovação da proposta 
da Casan. Garantiu que a prefeitura irá 
optar pela Gestão Compartilhada.O 
dirigente do Sintaema na Região Sul, 
Luiz Fernando Del Ré, comenta que é 
preciso ficar atento. “Fomos pegos de 
surpresa, pois na sessão da Câmara do 
dia 03/12/07 foi aprovada por unanimi-
dade a criação do Samae”.

Participou também da reunião, o pre-
sidente da Associação de Moradores 

da Praia da Lagoinha, Rui Mota,  para 
mobilizar a comunidade em prol de me-
lhores condições de vida e por qualida-
de num serviço vital ao ser humano.

O Diretor Regional Sul/Serra, Edison 
do Nascimento e o  Superintendente 
de Negócios Regional Sul/Serra Vilmar 
Tadeu Bonetti, estiveram na câmara de 
vereadores  levando a proposta da Ca-
san para a cidade de Balneário Gaivota. 
A proposta irá atender a solicitação do 
prefeito Adroaldo Tiscoski (PP), no valor 
estimado de R$ 4.200.000,00 ( Quatro 
milhões e duzentos mil reais).

BALNEÁRiO GAiVOTA

Da esquerda para direita o chefe da agência, José Carlos Sala, o dirigente do sindicato Pedro 
Richard Martins, o vereador Ronaldo Pereira da Silva (PP), o dirigente Luiz Fernando Del Ré, o 
vereador Chico Pintor (PMDB), ao lado Rui Mota presidente da Ass. de Moradores da Praia da 

Lagoinha e o servidor Dalcione dos Santos. A foto é o servidor Norberto José Baccin.


