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Na manhã da última quarta-
feira (21), centenas de 
trabalhadores da Casan 

participaram de Audiência 
Pública, na Assembleia 
Legislativa. A CPI das Águas 
também foi discutida e exige-se 
a abertura imediata das 
investigações.
A categoria aprovou por 

unanimidade a proposta de 
redução de onze para cinco 
diretores (sendo um eleito 
pelos trabalhadores), o fi m das 
Superintendências e a criação 
de Agências Regionais com 
autonomia administrativa, 
fi nanceira e de pessoal, a 
redução em um terço dos 
cargos comissionados e a 
defi nição de perfi l técnico para 
essas vagas, fi m das 
terceirizações, e por uma 
gestão pública efi ciente e 
democrática.
Caso não haja nenhuma 

resposta da direção da Casan e 
do Governo do Estado até o dia 
20 de setembro, a categoria vai 
paralisar as atividades  no dia 
25 de setembro por duas horas, 
e no dia 2 de outubro, por 4 
horas. 
Ainda assim, se as conversas não 

avançarem, já está aprovado 
indicativo de ASSEMBLEIA 
ESTADUAL NO DIA 11 DE OUTUBRO 
para defi nir os próximos passos. 
Se for necessário, a categoria 
pode começar uma GREVE.

CPI DAS ÁGUAS JÁ!
Além disso, os trabalhadores 

exigem a instalação imediata da 
CPI das Águas para investigar as 
denúncias de corrupção nos 
processos de municipalização/
privatização do sistema de água e 
esgoto em vários municípios.
A audiência foi convocada pela 

Deputada Estadual Angela Albino, 
que dividiu a mesa com os 
Deputados Amauri Soares, 
Luciana Carminatti, Dirceu 
Dresch e Neodi Saretta. Junto aos 
Parlamentares, compuseram a 
mesa o Presidente do Sintaema, 
Odair Rogério da Silva, o 
Representante dos Trabalhadores 
no Conselho de Administração da 
Casan, Jucélio Paladini, e o 

Diretor de Expansão da Empresa, 
Adelor Vieira. O Diretor de 
Controle Interno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Carlos 
Tramontina, Afonso C. Azevedo, 
Diretor da Intersindical e Engª. 
Roberta M. dos Anjos,  do CREA, 
também estiveram presentes. Já 
o Governo Estadual e o Ministério 
Público não compareceram e não 
justifi caram suas ausências.
Houve consenso de que a 

municipalização dos serviços de 
água e esgoto só traz prejuízos 
à população catarinense. As 
municipalizações nas cidades 
superavitárias podem fazer com 
que os serviços da Casan sejam 
inviabilizados nos municípios 
menores do Estado, que são 
absoluta maioria.

Trabalhadores lotam Alesc em 
audiência pública sobre a Casan

Pauta de reivindicações foi aprovada por unanimidade no auditório da Alesc



Antes da audiência pública que discutiu 
os principais problemas da Casan, os 
trabalhadores realizaram Assembleia  

Estadual para eleger a Comissão Eleitoral, que 
coordenará a próxima eleição do Sindicato. 
Os nomes escolhidos, por unanimidade, foram 

Vânio Pacheco da Silva, Joel Verondino dos 
Santos, Renato José Horstmann, Lucas 
Pizzolatti, Luiz Carlos Alves Libânio e Elaine de 
Melo Motta. As eleições devem ser realizadas 
nos dias 12 e 13 de novembro de 2013.
Nos próximos dias, a Comissão Eleitoral se 

reúne para discutir e lançar o edital de 
convocação do processo eleitoral.

OUTRAS DATAS IMPORTANTES

Imbituba - Na próxima quarta-feira (28), às 
19h, será realizada audiência pública no Salão 
Paroquial do Bairro Paes Leme para discutir o 
futuro do saneamento básico no município. 

As eleições devem ser nos dias 12 e 13 de novembro

Assembleia Estadual do Sintaema
elege Comissão Eleitoral

Deputado Ponticelli não 
recebe trabalhadores

O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado 
Joares Ponticelli, se negou a conversar com os 
trabalhadores da Casan que foram até seu gabinete 
cobrar um posicionamento sobre a CPI das Águas e 
as municipalizações/privatizações de serviço de 
água e esgoto no Estado. O Deputado também não 
compareceu à audiência pública.

Dia Nacional de Lutas – Foi aprovada a 
participação da categoria na manifestação 
que acontece na sexta-feira (30). A partir 
das 14h, haverá paralisação de duas horas 
em cidades como Florianópolis e Chapecó. 
Em outros municípios os trabalhadores 
devem se juntar à manifestação de outras 
categorias ou cruzar os braços nos seus 
locais de trabalho

Lutamos por:

Redução da jornada de trabalho para 
40h semanais, sem redução de salários;
Fim do fator previdenciário;
Mais investimentos em saúde, educação 

e segurança;
Regulamentação da Convenção 151 da 

OIT;
Transporte público e de qualidade;
Valorização das aposentadorias;
Reforma Agrária e Urbana;
Fim dos Leilões de Petróleo;
Contra o PL 4330, sobre Terceirização


