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Defesa da CASAN

Privatização chega à 
terra do governador

A tragédia anunciada da mu-
nicipalização/privatização está 
prestes a virar realidade em 
várias cidades catarinenses. 
A guerra pelo domínio da água 
já começou e responde pelo 
nome de municipalização, um 
processo defendido ao mesmo 
tempo por prefeitos e multina-
cionais da água. Seus alvos são 
as cidades maiores, ou seja, 
as mais rentáveis. É o caso de 
Joinville, terra do governador 
LHS. A maior cidade do estado 
também é a que mais arrecada 
com os serviços de saneamento 
que acabam de ser entregues à 
Engepasa, uma velha conheci-
da dos prefeitos privatistas de 
Santa Catarina.

O que está acontecendo em 
Joinville foi minimamente ar-
quitetado: não renovando o 
contrato com a CASAN, o pre-
feito Marco Tebaldi(PSDB) 
viabilizou o processo de priva-
tização e, assim, deu a água 
de presente à Engepasa, com 
quem mantêm uma amizade 
de longa data. O prefeito se-
gue à risca a tática privatista. 
A não-renovação do contrato 
das administrações municipais 
com as empresas públicas e a 
municipalização fazem parte 
da política defendida pelas 
multinacionais. 

O governador LHS, apesar de 
se declarar contrário à privati-

zação da água, até o momento 
não tomou medida concreta 
para barrar o processo de priva-
tização, desmonte da CASAN 
e do sistema de água em SC 
e não está agindo diferente 
no caso de Joinville. Foi feito 
de tudo para desqualificar e 
desmoralizar a estatal CASAN 
e seus técnicos, objetivando 
quebrar a resistência da po-
pulação, facilitando assim seu 
desmonte e a conseqüente 
privatização da água.

LHS é conivente com essa 
situação. O governador não 
definiu uma política de sa-
neamento que garanta o uso 
público da água. Não tomou 

as rédeas do processo. Pior: 
enquanto a diretoria da CASAN 
agora defende o modelo de ges-
tão compartilhada, proposto 
pelo SINTAE, LHS defende a 
municipalização (jornal A No-
tícia, 02/08). Parece piada, mas 
é uma triste realidade.

Há anos o SINTAE vem afir-
mando que a municipalização 
seria o caminho da privatização 
da água em Santa Catarina. 
Alertamos a sociedade e nos 
contrapomos à proposta de 
municipalização (Plano 15) do 
governador LHS, apontando-a 
como porta de entrada para 
privatização da Água em SC.
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Resistência e luta 

População contra a 
privatização

A sociedade começa a vi-
sualizar o triste destino do 
saneamento público e vem se 
mobilizando contra a munici-
palização/privatização em todo 
o estado. Em Joinville, o Fórum 
de Lutas vem buscando discutir 
o processo de municipalização/
privatização do saneamento na 
cidade e mobilizou a sociedade 
para reaver seu direito de aces-
so ao saneamento. Os cidadãos 
joinvillenses sentiram-se lesa-
dos pela atitude autoritária do 
prefeito Marco Tebaldi (PSDB). 
Dispostos a lutar para que o 
saneamento não seja tratado 
como mercadoria e entregue 
de bandeja à iniciativa privada, 
recorreram à justiça. 

O SINTAE montou guarda em 
frente a CASAN de Joinville 
no dia 30 de julho, domingo, e 

só deixou o local na terça-feira 
mediante liminar da justiça. 
Ao lado do Fórum de Lutas de 
Joinville, organizou carreata e 
ato público em frente ao Fórum 
para marcar o ajuizamento de 
uma ação popular. A ação busca 
suspender o contrato de presta-
ção de serviços de saneamento 
entre a Prefeitura Municipal e a 
Engepasa, uma verdadeira ma-
nobra ilegal da prefeitura para 
privatizar o sistema. “A prefei-
tura está criando um artifício 
legal para que todo o serviço 
seja prestado. Entretanto, a le-
gislação veda a subconcessão 
do sistema”, explica o assessor 
jurídico do SINTAE, Cristian 
de Jesus. Em Itajaí, Lages e 
Itapema, a população lançou 
mão deste instrumento e obteve 
ganho de causa.

A nossa luta não termina por 
aí. Se a prefeitura e o governo 
do estado não se dignam a 
preservar o que é de direito da 
população, os trabalhadores e 
a comunidade não estão dis-
postos a assistir sem ação à 
entrega do mais precioso bem 
público à privatização. “Nossa 
luta é árdua, mas podemos ven-
cer com unidade, determinação 
e coragem”, afirma o presidente 
do Sintae, Odair da Silva. 

Para fortalecer essa luta, o 
SINTAE vai buscar o apoio de 
setores populares da socieda-
de para formação de um amplo 
movimento contra a municipa-
lização/privatização do sane-
amento em Santa Catarina. A 
sociedade vai exigir o fim da 

entrega do patrimônio público 
aos tubarões privatistas. Neste 
mês, o sindicato buscará mais 
uma vez agendar audiência com 
o governador LHS para discus-
são de alternativas. “Vamos 
mostrar de novo ao governador 
LHS que o modelo de gestão 
compartilhada, proposto pelo 
SINTAE e agora abraçado pela 
diretoria da CASAN, é uma 
alternativa eficiente para o 
problema do saneamento em 
Santa Catarina”, afirma o vice-
presidente, Jucélio Paladini. 

Senhor governador, Santa Ca-
tarina não pode mais assistir a 
este golpe da privatização da 
água enquanto as autoridades 
mantêm-se indiferentes, omis-
sas!

Joinville
Ferrenho inimigo da CASAN 
pública e um feroz defensor 
da municipalização da água, 
Marco Tebald i  (PSDB) 
chegou a afirmar que iria 
municipalizar mas era contra 
a privatização. O objetivo 
era quebrar resistências ao 
caminho traçado com o apoio 
de LHS. Pura enganação. As 
afirmações do prefeito Marco 
Tebaldi(PSDB)  na edição de 
1º de agosto de 2005 no Jornal 
A Notícia demonstram de 
forma inequívoca o caminho 
traçado por ele com o apoio 
de LHS. Como em Lages, 
Itajaí e Itapema, Joinville teve 
o sistema municipalizado e 
imediatamente terceirizou/
privatizou. O que já se previa 
concretizou-se: o serviço 
foi entregue à Engepasa, 
v e l h a  c o n h e c i d a  d o s 
prefeitos privatistas de Santa 
Catarina.  
Içara
A CASAN está investindo 
mais de R$ 12 milhões 
em melhorias do sistema 
integrado de água e já 
estendeu o abastecimento 
a todos os bairros, à praia 
e a quase toda a zona rural. 
Mesmo assim, o prefeito 
Hei tor  Valvassor i  (PP) 
não renovou o contrato 
e não quis aceitar R$ 15 
milhões de investimentos 
da CASAN na implantação 

do s istema de esgoto, 
comprometendo-se a arcar 
com o serviço. Entretanto, 
não tem capacidade de 
endividamento e não pode 
tomar empréstimos sem ferir 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de modo que não 
terá recursos.  A Câmara 
d e  Ve r e a d o r e s  d e v e 
votar este mês emenda à 
lei orgânica que proíbe a 
privatização/terceirização do 
saneamento.
Camboriú
D e p o i s  d e  d i v e r s a s 
discussões, audiências 
públicas e reuniões com a 
comunidade, a Câmara de 
Vereadores barrou a criação 
da empresa municipal que 
passaria a gerir o saneamento. 
Entretanto, o prefeito Edson 
Olegário (PSDB) criou um 
departamento para o mesmo 
fim, abrindo assim o caminho 
para a municipalização/
privatização.
Balneário Camboriú
Cidade com 85% do esgoto 
tratado e rentável bastante 
está entre os alvos preferidos 
dos privatistas. A privatização 
é um desejo antigo dos 
políticos locais, especialmente 
Leonel Pavan (PSDB). O 
prefeito Rubens Spernau 
(PSDB) não compareceu à 
audiência pública realizada 
no dia 03 de agosto e enviou 
correspondência afirmando 

que a municipalização “é 
inevitável”.
Caçador
O prefeito Saulo Sperotto 
(PSDB)  p re tende  não 
renovar o contrato com 
a CASAN e repassar os 
serviços de saneamento 
para uma empresa privada. 
Segundo o próprio Sperotto, a 
municipalização dos serviços 
vai custar aos cofres públicos 
R$ 350 mil mensais. Ele 
recusou R$ 4,5 milhões de 
investimentos propostos pela 
CASAN, valor suficiente para 
atender 100% da população 
nos próximos dois anos. A 
justiça deve se pronunciar 
sobre pedido de reintegração 
de posse impetrado pelo 
município. 
Tubarão
O prefeito Carlos José Stüpp 
(PSDB) não quer renovar o 
contrato de concessão dos 
serviços de saneamento 
com a CASAN. Ele já afirmou 
que pretende contratar uma 
empresa privada para prestar 
o serviço. Dessa forma, Stüpp 
recusa a proposta formal da 
CASAN que prevê R$ 44 
milhões de investimentos em 
coleta e tratamento de esgoto 
pelos próximos cinco anos 
na cidade. A justiça deve 
se pronunciar sobre pedido 
de reintegração de posse 
impetrado pelo município. 

O mapa do desmonte
SINTAE distribui carta à população alertando contra a municipalização/privatização em Joinville
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Joinville
Ferrenho inimigo da CASAN 
pública e um feroz defensor 
da municipalização da água, 
Marco Tebald i  (PSDB) 
chegou a afirmar que iria 
municipalizar mas era contra 
a privatização. O objetivo 
era quebrar resistências ao 
caminho traçado com o apoio 
de LHS. Pura enganação. As 
afirmações do prefeito Marco 
Tebaldi(PSDB)  na edição de 
1º de agosto de 2005 no Jornal 
A Notícia demonstram de 
forma inequívoca o caminho 
traçado por ele com o apoio 
de LHS. Como em Lages, 
Itajaí e Itapema, Joinville teve 
o sistema municipalizado e 
imediatamente terceirizou/
privatizou. O que já se previa 
concretizou-se: o serviço 
foi entregue à Engepasa, 
v e l h a  c o n h e c i d a  d o s 
prefeitos privatistas de Santa 
Catarina.  
Içara
A CASAN está investindo 
mais de R$ 12 milhões 
em melhorias do sistema 
integrado de água e já 
estendeu o abastecimento 
a todos os bairros, à praia 
e a quase toda a zona rural. 
Mesmo assim, o prefeito 
Hei tor  Valvassor i  (PP) 
não renovou o contrato 
e não quis aceitar R$ 15 
milhões de investimentos 
da CASAN na implantação 

do s istema de esgoto, 
comprometendo-se a arcar 
com o serviço. Entretanto, 
não tem capacidade de 
endividamento e não pode 
tomar empréstimos sem ferir 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de modo que não 
terá recursos.  A Câmara 
d e  Ve r e a d o r e s  d e v e 
votar este mês emenda à 
lei orgânica que proíbe a 
privatização/terceirização do 
saneamento.
Camboriú
D e p o i s  d e  d i v e r s a s 
discussões, audiências 
públicas e reuniões com a 
comunidade, a Câmara de 
Vereadores barrou a criação 
da empresa municipal que 
passaria a gerir o saneamento. 
Entretanto, o prefeito Edson 
Olegário (PSDB) criou um 
departamento para o mesmo 
fim, abrindo assim o caminho 
para a municipalização/
privatização.
Balneário Camboriú
Cidade com 85% do esgoto 
tratado e rentável bastante 
está entre os alvos preferidos 
dos privatistas. A privatização 
é um desejo antigo dos 
políticos locais, especialmente 
Leonel Pavan (PSDB). O 
prefeito Rubens Spernau 
(PSDB) não compareceu à 
audiência pública realizada 
no dia 03 de agosto e enviou 
correspondência afirmando 

que a municipalização “é 
inevitável”.
Caçador
O prefeito Saulo Sperotto 
(PSDB)  p re tende  não 
renovar o contrato com 
a CASAN e repassar os 
serviços de saneamento 
para uma empresa privada. 
Segundo o próprio Sperotto, a 
municipalização dos serviços 
vai custar aos cofres públicos 
R$ 350 mil mensais. Ele 
recusou R$ 4,5 milhões de 
investimentos propostos pela 
CASAN, valor suficiente para 
atender 100% da população 
nos próximos dois anos. A 
justiça deve se pronunciar 
sobre pedido de reintegração 
de posse impetrado pelo 
município. 
Tubarão
O prefeito Carlos José Stüpp 
(PSDB) não quer renovar o 
contrato de concessão dos 
serviços de saneamento 
com a CASAN. Ele já afirmou 
que pretende contratar uma 
empresa privada para prestar 
o serviço. Dessa forma, Stüpp 
recusa a proposta formal da 
CASAN que prevê R$ 44 
milhões de investimentos em 
coleta e tratamento de esgoto 
pelos próximos cinco anos 
na cidade. A justiça deve 
se pronunciar sobre pedido 
de reintegração de posse 
impetrado pelo município. 

A diretoria estadual do Sintae 
realizou reunião ordinária nos 
dias 26, 27 e 28 julho em Floria-
nópolis. Na pauta do encontro, 
questões como a política nacio-
nal de saneamento, reenquadra-
mentos, campanha em defesa 
da FUCAS e contra as munici-
palizações/privatizações. 

Os dirigentes deliberaram me-
didas para intensificar a campa-
nha contra as privatizações da 
água. A confecção de materiais 
impressos e inserções em rádios 
e jornais locais foram considera-
das instrumentos importantes 
nessa luta. O Sintae também de-
verá promover atos, audiências 
públicas e seminários e partici-
par das conferências municipais 
das cidades em defesa do sane-
amento. A campanha em defesa 
da Fucas terá identidade visual 
com a criação de uma marca e 
adesivos. 

Durante o encontro, o diretor 
da FUCAS Valmir Boing apre-
sentou aos dirigentes o PREVI-
SAN, porposta de  programa de 
aposentadoria da FUCAS. As 
explanações sobre a política de 
saneamento ficaram a cargo do 
companheiro Mario Meyer, que 
falou sobre os recursos hídricos 
de Santa Catarina, política na-
cional e estadual.

A reunião também teve espaço 
para discussão sobre a conjun-
tura nacional. Foram convida-
dos para o debate o deputado 
estadual Afrânio Boppré (PT) e 
o ex-vereador de Florianópolis 
Nildomar Freire (PCdoB).  A 
participação dos diretores no 
ato do dia 27, promovido pela 
Coordenação dos Movimentos 
Sociais (CMS) no Largo da Al-
fândega, centro de Florianópo-
lis,  também marcou o encontro 
estadual.

Reunião estadual 
em Florianópolis

O mapa do desmonte
SINTAE distribui carta à população alertando contra a municipalização/privatização em Joinville

Movimentos sociais concentraram-se no Largo da Alfândega para exigir mudança na 
política econômica
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Por quê manter os 
enquadramentos

Pedro Maurício Pita Machado*

Há várias razões para rever a Resolução 099 
de 28 de junho de 2005 da Diretoria Executiva 
da CASAN, que revoga os enquadramentos do 
PCS de 1991.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal de-
cidiu que não devem ser anuladas as admissões 
sem concurso ocorridas nas estatais antes de 23 
de abril de 1993. Até então, existia controvérsia 
sobre aplicação da regra constitucional do con-
curso público às sociedades de economia mista 
e empresas públicas. Só depois de publicada 
a decisão do Supremo, naquela data, tem-se 
como definitivamente esclarecida a questão. O 
raciocínio de aplica, logicamente, aos reenqua-
dramentos, questionados que são pelo mesmo 
fundamento da falta de concurso.

Por isso, tendo havido boa-fé e transcorrido 
longo período de tempo, o Supremo privilegia 
a “estabilidade das situações criadas admi-
nistrativamente”, observando o “princípio da 
confiança como elemento do princípio da segu-
rança jurídica” (decisão unânime do Plenário 
do STF no RE 348364 AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, 
Relator o Ministro EROS GRAU, publicada no 
DJU de  01.03.2005). Num segundo julgamento, 
também unânime, o Relator, Ministro GILMAR 
MENDES chama atenção para a “presença de 
um componente de ética jurídica e sua aplicação 
nas relações jurídicas de direito público” (STF, 
Pleno, MS 22357/DF, DJ 05.11.2004). 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por 
sua vez, tem anulado atos da administração 
estadual e municipal que revogavam vantagens 
dadas aos servidores há mais de 5 anos. Aplica a 
Lei 9.784/99, que estabelece prazo decadencial 
para a administração revisar benefícios conce-
didos (p.ex., a ACMS 2004.006824-7, relator o 
Desembargador VANDERLEI ROMER, julgada 
em 27.05.2004 pela 1a Câmara de Direito Público 
do TJSC).

Além dos motivos jurídicos, há outros, de na-
tureza humana, social e administrativo-empre-
sarial. Os reenquadramentos foram feitos há 
quase 15 anos. Os trabalhadores e suas famílias 
estruturaram suas vidas de acordo com as novas 
condições de serviço e salário. Após tanto tem-
po, com as profundas modificações do mercado 

de trabalho e gasto o período mais produtivo de 
suas existências, seria uma grande crueldade 
imaginar que devessem reiniciar do zero suas 
vidas profissionais. 

Também a empresa perderia muito. Todo o trei-
namento do pessoal e o conhecimento adquirido 
nas atuais funções seriam desperdiçados. Um 
grau elevado de desorganização poderia atingir 
o serviço. Além disso, muitos dos cargos de ori-
gem já foram extintos, inviabilizando o retorno 
à situação anterior.

O temor a eventuais atitudes do Ministério Pú-
blico do Trabalho não pode ser o fator decisivo. 
A Procuradoria-Geral do Estado já opinou no 
sentido de que não é da competência do MPT 
fiscalizar os atos da CASAN, mas sim do Minis-
tério Público Estadual. 

Não se pode esquecer, por fim, que o STF é o 
intérprete máximo da Constituição e sua orien-
tação, ainda que em última instância, tende a 
prevalecer. O imediato retorno dos trabalhado-
res às funções exercidas antes de 1991, com a 
corresponden-
te redução de 
seus salários, 
portanto, po-
deria gerar um 
passivo tra-
balhista ver-
dadeiramen-
te explosivo, 
c o m p r o m e -
tendo a saúde 
financeira da 
empresa ao 
final da déca-
da.
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