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Desde 2006, o Sintaema vem lutando contra a 
municipalização/privatização das Águas na Palhoça. 
Muitas batalhas foram travadas naquele município, 
três Audiências Públicas, panfletagens, pressão na 
Câmara de Vereadores e debates nos meios de 
comunicação para manifestar a nossa contrariedade e 
da população à municipalização. Lamentavelmente, 
nada foi suficiente para barrar os corruptos de plantão. 
O pior de todos são os chamados corruptos da 5ª 
coluna, ex-funcionários da Casan como Luiz Fernando 
de Oliveira “Dentinho” e Carlos Alberto Fernandes 
que, num outro momento o Sindicato conseguiu 
impedir a ocupação de  Carlos Alberto “o Homem das 
Empreiteiras” na Diretoria da Companhia Catarinense 
de Águas e Saneamento.
A  casa caiu para esses picaretas, vamos fazer de 

tudo para que outros acabem do mesmo jeito, 
desmoralizados e presos.  Com a prisão  do Carlos 
Alberto Fernandes, do Secretário de Governo Carlos 
Alberto Fernandes Junior “Caco” e do Dono da RAIZ 
Luiz Fernando Oliveira “Dentinho” por prática de 
corrupção na Empresa Águas de Palhoça,  o Sintaema 
junto à outras Entidades dos Movimentos Sociais e 
lideranças voltam a carga para organizar a população 
de Palhoça e região a exigir do Prefeito Camilo 
Martins - PSD e dos vereadores a instalação de uma 
CPI das Águas e a reestatização do sistema.

ÁGUAS DE PALHOÇA E O MAR DE  
CORRUPÇÃO

Dirigente Moacir Cunico e ex -dirigente  
Gilmar de Paulo

População mesmo diante do frio de- 
monstrou garra e unidade.

O dirigente Moacir Cunico e o ex-dirigente Gilmar de Paulo, no dia 18 de julho, organizaram 
a primeira reunião para a discussão e preparação da agenda de mobilização e lutas que 
exige das autoridades municipais e  estaduais o fim da  corrupção, a punição dos  culpados 
e a volta da CASAN para a  cidade. A reunião que definiu a primeira grande mobilização 
que se realizou no dia 23 de julho em frente à Prefeitura, Câmara de vereadores e Fórum, 
reuniu centenas de pessoas que mesmo diante de muito frio pediram respostas.
A população Palhocense quer respostas, este é o momento de exigir o empenho, a mobilização 

e a unidade de todos no sentido de pressionar a os parlamentares estaduais e o Governo 
COLOMBO para a volta da CASAN à Palhoça.



A MUNICIPALIZAÇÃO, PRIVATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO  
SANEAMENTO TEM SIDO O PARAÍSO DAS EMPREITEIRAS

Desde o início do processo de “Desmonte da Casan” em 2002, com a municipalização, privatização e terceiriza-
ção de vários sistemas, o Sintaema denuncia e luta contra a corrupção. Até o momento, mais de 20 municípios 
envolvidos no esquema das “empreiteiras” como Içara, Garopaba e Palhoça já tiveram vários envolvidos presos 
e ainda hoje respondem a processos, até mesmo prefeitos como Barra Velha e Porto Belo foram afastados de seus 
cargos pela Justiça.
Em Palhoça mesmo antes da concretização do sistema, o sindicato protocolou uma série de denúncias à 

Promotoria Pública do Município. Diretores, empreiteiros e até o próprio prefeito da cidade Ronério  Heider-
scheidt foram manchetes nas página policiais.
Funcionário da Casan por décadas e conhecido como o “Homem das Empreiteiras”, Carlos Alberto Fernandes 

“Caco”, que quase sempre ocupou cargos comissionados, participou mesmo ilegalmente das grandes licitações. 
Sua última tentativa ao cargo de Diretor foi em 2003, mas com as denúncias do Sintaema felizmente o cargo 
não foi ocupado por ele. Luiz Fernando “Dentinho” ocupou por quase 20 anos um cargo na área comercial e em 
2002/2003 se desligou da Companhia e com a abertura da Empresa Raiz passou a ser a peça chave nas munici-
palizações já que detinha muitas informações comerciais a respeito da Casan. 
Diante de fortes indícios de que ilegalmente teria se apropriado de informações da Casan, Walmor de Lucca, na 

época presidente Cia realizou a denúncia no MP.
Mesmo com as denúncias, sabe-se que a Empresa RAIZ está com seus tentáculos em cidades catarinenses que 

saíram do Sistema Casan e até mesmo em outros Estados.
São figurinhas carimbadas nos municípios onde houve o processo de municipalização, Dentinho, Caco e Nelson 

Serpa (advogado, ex-procurador geral do Estado, atual secretário do Governador Colombo e o ‘advogado que 
representou muitos municípios durante o processo).
Como pode alguém que deveria zelar pelo erário público e que até ontem estava fazendo o contrário dormir 

tranqüilo?

Tentativas de municipalizar o sistema de água e es-
goto de Imbituba há mais de dois anos vêm sendo de-
nunciadas pelo Sintaema, a tentativa se estende desde 
a gestão de Beto Martins e agora na gestão do pre-
feito Jaison Cardoso de Souza, que notificou a Casan 
e ganhou a batalha no judiciário local. Porém, como 
sabemos que numa guerra há várias batalhas, nós do 
Sintaema representantes dos trabalhadores de Imbi-
tuba, lideranças políticas e vereadores lutamos pela 
aprovação da Audiência Pública, após muita pressão 
do prefeito com os vereadores, não tivemos sucesso 
na sessão que foi realizada dia 5 de agosto, mais de 200 pessoas participaram conosco e nos ajudaram a 
impedir um novo golpe do prefeito Jaison, a aprovação de um Projeto de Lei em regime de urgência que 
autorizasse o município a assumir o sistema.
Diante da ofensiva do prefeito, fomos à luta e conseguimos suspender a sessão, ocupamos todos os 

espaços, até mesmo a tribuna e demos nosso recado. Após alguns dias, realizamos em 9 de agosto um 
grande ato em frente à prefeitura, e numa só voz percorremos a cidade com palavras de ordem contra 
a privatização e corrupção.  Os trabalhadores da Casan de Imbituba e a população mesmo diante da 
forte chuva deram uma demonstração de mobilização, unidade e luta. Com mais uma sessão marcada 
na Câmara de Vereadores, dia 12 de agosto fomos surpreendidos com a retirada do projeto privatista 

pelo próprio prefeito e diante de muita mobilização, nesta segunda-feira, 19 de agosto a Câmara 
de Vereadores aprovou a realização da Audiência Pública com data marcada 
para 28/08/2013, às 19h30min no Salão Paroquial do Bairro Paes Leme.
A pressão exercida pelo Sintaema, articulada com lideranças e a população em geral foram determi-

nantes para que obtivéssemos esses resultados. Não descansaremos e continuaremos a fazer o possível 

em defesa da Casan. Vamos juntos continuar a lutar contra a corrupção e a munici-
palização das águas em Imbituba. Todos na Audiência Pública!

A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO  
SANEAMENTO DE IMbITUbA


