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

A população será a maior beneficiada
Mais uma conquista resultante da 

vontade política e articulação do 
SINTAEMA. Desde 2003 várias batalhas 
foram travadas. Diversas audiências 
públicas foram realizadas nos bairros, 
além de passeatas, atos e mobiliza-
ções. Na Câmara Municipal o apoio 
dos vereadores foi fundamental para 
a concretização dessa parceria com 
a CASAN. Chapecó foi o primeiro 
município a aprovar a Emenda à Lei 
Orgânica que veda a privatização da 
água.

No último sábado, 8 de dezembro de 
2007, a CASAN e a Prefeitura de Cha-
pecó firmaram convênio de coopera-
ção, no modelo de gestão associada. 
O Prefeito João Rodrigues (DEM) enca-
minhou proposta à Câmara Municipal 
para que fosse avaliada e votada pelo 
legislativo. Com 20 anos de vigência o 
contrato assinado permite a explora-
ção dos serviços de abastecimento de 
água e esgoto sanitário no município. 
Permite o exercício das funções de re-
gulação e de fiscalização da prestação 
dos serviços de saneamento básico.

Os dirigentes do SINTAEMA Carlos 
Antohaki, Jacir Roque Schmidt e 
Jandir Zander acompanharam todo o 
processo e contribuíram de forma de-
cisiva para esse vitorioso resultado.

Histórico
2003 – Chapecó foi o primeiro 

município a aprovar, na Câmara de 
Vereadores, o projeto de Emenda à 

Lei Orgânica que veda a privatização/ 
terceirização dos serviços. O Projeto 
de Lei foi apresentado pelo Vereador 
Paulinho da Silva (PCdoB) em articu-
lação com o Sintaema/SC.

2004 – No fim do ano o Prefeito 
Pedro Uczai (PT) renova o contrato 
com a CASAN por dez anos.

2005 – O Prefeito João Rodrigues 
(PFL) assume a prefeitura, questiona 
a validade do contrato com a CASAN 
e fala em municipalizar os serviços. O 
Sintaema, juntamente com os movi-
mentos sociais, vereadores, etc, cons-
titui o Fórum Chapecoense Contra a 
Privatização da Água. Os vereadores 
Paulinho da Silva e César Valduga, 
ambos do PCdoB, realizaram diversas 
Audiências Públicas nos principais 
bairros de Chapecó, defendendo o 
saneamento público e a Gestão Com-
partilhada entre CASAN e prefeitura.

2006 - Diversas reuniões com 

lideranças sindicais, comunitárias, 
vereadores, com o prefeito e a CASAN 
foram realizadas visando a renova-
ção do contrato. Prefeitura e CASAN  
realizaram vários encontros de ne-
gociação.

2007 - Depois de várias idas e 
vindas, finalmente a Câmara de Vere-
adores aprovou por unanimidade a   
proposta da CASAN e da prefeitura, 
que prevê Gestão Associada, coleta 
e tratamento de esgoto sanitário em 
vários bairros.

A grande vitória é que a população 
receberá mais obras em saneamento 
básico e a gestão continuará pública. 
Valeram os esforços e as articulações 
realizadas pelo SINTAEMA para viabi-
lizar o novo convênio. Saneamento 
básico é questão de saúde pública 
e não pode ser tratado com descaso 
pelas autoridades. Todos/as devem ter 
os mesmos direitos. Água é vida e não 
deve ser tratada como mercadoria.

ChAPECó - GESTÃO ASSOCIADA

Vereador Paulinho 
da Silva (PCdoB), 

parceiro na 
luta contra a 

municipalização/
privatização do 

saneamento básico 
em Chapecó.

O Diretor do 
SINTAEMA da 
Regional Oeste 
e Coordenador 
do processo, 
Carlos Antohaki.


