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Luis Henrique da Silveira conseguiu 
concluir a terceira etapa da sua reforma 
administrativa. No aspecto geral, a propos-
ta aprovada pela Assembléia Legislativa 
representa um atraso, mas a mobilização 
conseguiu evitar maiores danos, como a 
entrega da CASAN à privatização. 

Conforme previsto, dos 40 deputados, 26 
votaram pela aprovação da proposta, que 
beneficia os partidos da base do governo. 
“Essa reforma coloca a máquina estatal a ser-
viço de partidos como PMDB, PSDB e DEM 
(PFL/PPS). Ela tenta abrigar esses partidos e 
garantir que se mantenham no poder”, avalia 
o presidente do SINTAE, Odair Rogério da 
Silva. Odair foi um dos coordenadores do 
Fórum de Lutas que mobilizou a sociedade 
para acompanhar de perto a discussão.

A reforma também não avançou no que 
diz respeito aos mecanismos de controle 
social (conselhos regionais).

Do limão à limonada

O SINTAE não perdeu tempo e foi à luta 
para alterar o projeto. Ao lado do Fórum de 
Lutas, mobilizou e promoveu a articulação 
com os mais diversos setores da sociedade. 
Essa ação foi responsável por muitos 
progressos. A conquista mais simbólica diz 
respeito à CASAN. A estatal, que entrou na 
reforma com proposta de extinção, ganhou 
novas atribuições e saiu fortalecida.  

Esse avanço é resultado das emendas 
que foram discutidas entre as diretorias do 
SINTAE e da CASAN e apresentadas ao relator 
do Projeto de Lei na ALESC, deputado João 
Henrique Blasi (PMDB). “O SINTAE e a CASAN 
discutiram as emendas em conjunto,  levando 
em conta a capacidade da empresa em 
ampliar sua  contribuição com a sociedade 
catarinense”,   explica o dirigente do SINTAE, 
Américo dos Santos Filho.

Mobilização impede fim da CASAN
Faltando duas semanas para o fim 

da prorrogação do contrato da CASAN 
com o município de Florianópolis, o 
estado desconhece o futuro do sane-
amento na capital. O executivo evita 
dizer o que acontecerá com o serviço 
depois do dia 30 de abril. 

O assunto tem sido debatido na Câ-
mara de Vereadores desde que a Casa 
começou a discutir o PL que impede 
a privatização do serviço. O projeto, 
proposto pela vereadora Angela Albi-
no (PCdoB) foi finalmente aprovado 
em dezembro do ano passado, mas há 
informações de que o executivo quer 
derrubá-lo na Justiça.

Prefeitura foge 

Segundo rumores, o prefeito Dario 
Berger (PSDB)  pretende recorrer à 
Justiça para derrubar a proibição à pri-
vatização, propondo uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIN).

 Dario também contratou a Univer-
sidade de São Paulo (USP) para fazer 
um inventário (levantamento) dos 
bens da CASAN no município. Para 
isso, vai gastar R$ 270 mil.  O prefeito 
esconde o jogo e tem a cobertura dos 
vereadores da sua base, que  evitam 
a votação do requerimento para que 
Dario vá à Câmara prestar contas  dos 
seus planos.

O setor empresarial quer sua fatia do 
bolo. Ignorando pesquisas e discus-
sões históricas, a Associação Comercial 
e Industrial de Florianópolis (ACIF) 
elaborou uma vistosa publicação 
apresentando sua “fórmula mágica” 
para o sistema de água e esgoto na 
região metropolitana. “Eles querem é 
abrir a porta para as grandes empresas 
interessadas em abocanhar a água 
no mundo. Tentaram impor o mesmo 
jogo em Criciúma”, lembra o dirigente 
Mário Dias. 

Propostas

Uma audiência pública em 8 de 
março deu oportunidade para que a 
CASAN e a prefeitura apresentassem 
propostas para o saneamento. A pre-
feitura mandou representante, mas 
não apresentou soluções concretas. 
No dia 12, Walmor De Luca retornou 
à Câmara e declarou que a empresa 
pretende ampliar em 60% a rede de 
esgoto da capital até 2010.  Dos re-
cursos a serem disponibilizados pelo 
JBIC para o saneamento catarinense, 
60% serão aplicados em Florianó-
polis. As negociações com o banco 
japonês estão na fase final. O total de 
investimentos previstos chega a 216 
milhões de dólares só na primeira fase.  
O SINTAE está se articulando com os 
movimentos sociais, vereadores e 
outras entidades para barrar qualquer 
proposta privatista, seja do prefeito 
ou dos empresários. Vamos à luta!

Dario Berger faz mistério sobre o 
saneamento na Capital

REFORMA ADMINISTRATIVA

Luta dos movimentos sociais ameniza efeitos da proposta para o estado e CASAN sai fortalecida

Conheça as principais alterações da reforma

O que dizia o texto original Como ficou

Alienação do controle acionário 
(venda da maior parte das ações) 
da CASAN 

Casan recebe mais funções. Poderá 
envasar e distribuir água potável, 
atuar na coleta de resíduos sólidos e 
geração de energia elétrica

Alienação do controle acionário 
(venda da maior parte das ações) 
do CIASC e SC Gás

SCGás e o Ciasc também não serão 
alienados e passam a ser subsidiárias 
da Celesc

Alienação do controle acionário 
(venda da maior parte das ações) 
da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE)

Órgão foi extinto

Municipalização de teatros, 
museus e da  Biblioteca Pública 
Estadual (Florianópolis)

Permanece na gestão do Estado e 
terá administrador(a)

Criação de seis novas secretarias 
regionais 

Mantida. Agora, o Estado terá 36 
estruturas
 

Extinção de gratificações para os 
servidores

Manutenção da gratificação por 
atividade fazendária (GAF), mas sem 
isonomia (tratamento igualitário para 
os funcionários) e sem incorporação 
aos salários

Corte de 30% dos cargos 
comissionados

Corte de 17% dos cargos 
comissionados

CASAN anuncia investimentos, mas estado desconhece os planos do prefeito

FLORIANóPOLIS

Conquistas históricas dos trabalha-
dores estão ameaçadas. Centenas de 
operários e operárias dedicaram suas 
vidas pelo direito a vale-transporte, 
vale-refeição, assistência médica, li-
cença-maternidade, FGTS, férias, 13º 
salário e aposentadoria. Todo esse 
esforço pode ir para a lata do lixo com 
a aprovação da emenda 3 do Projeto 
de Lei nº 6.272/05, que cria a Super-
Receita.

A Super-Receita vem da fusão das 
Receitas Federal e Previdenciária, atra-
vés da Secretaria da Receita Federal. No 
Congresso Nacional, teve aprovação de 
370 deputados e senadores, atendendo 
a interesses dos patrões. 

Em 16 de março, o presidente Lula ve-
tou a emenda, mas políticos-patronais 
estão se organizando para derrubar o 

veto.  O projeto foi  encaminhado para 
votação em regime de urgência e tem 
prazo até 6 de maio.

A emenda é parte do projeto neolibe-
ral, que precariza as condições de traba-
lho, explorando o/a trabalhador/a para 
enriquecer os patrões. São as jornadas 
exaustivas, as péssimas condições de 
trabalho, a falta de segurança e baixas 
remunerações. O trabalhador não tem 
opção: ou se sujeita a essa humilhante 
relação ou perde o emprego. 

Uma série de paralisações, mobiliza-
ções e atos públicos contra a Emenda 
3 e a favor da manutenção do veto pre-
sidencial estão acontecendo por todo 
país com o apoio de todas as centrais 
sindicais. Precisamos estar unidos e 
mobilizados para garantir nossos di-
reitos legítimos.

Emenda 3 põe em risco direitos dos 
trabalhadores

Movimento social luta para manter veto de Lula e conquistas históricas 

O que diz a emenda 3

Proíbe que fiscais do 
Ministério do Trabalho e 
da Previdência punam 
empresas que desrespei-
tem os trabalhadores. 
Em várias categorias, fun-
cionários são obrigados a 
pagar imposto de renda 
através de notas fiscais 
emitidas por empresas 
terceirizadas ou abrem a 
sua própria empresa só 
para receberem o salário.

TRABALHO

Foto Gisele Dias/SINTESPE
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Em 2002/2003, a diretoria do sin-
dicato se deparou com um grande 
desafio: a renovação das concessões. 
Travamos um acalorado debate in-
terno, especialmente na diretoria do 
sindicato. A expressiva maioria da 
diretoria entendeu que esta era uma 
batalha que seria quase impossível 
vencer se tratada apenas com tra-
balhadores da CASAN, mesmo com 
greve por tempo indeterminado.

A batalha necessitava de uma am-
pla articulação com os movimentos 
sociais, parlamentares, prefeitos, 
personalidades, religiosos etc. Assim, 
fomos à luta construir nosso caminho 
e experiências, explica Jucélio Paladini, 
vice-presidente (licenciado) do SINTAE 
e coordenador desta frente pela reno-
vação de concessões.

A história também nos mostra 
que quando há vontade política de 
vários atores sociais é possível fazer 
acontecer. A diretoria da CASAN em-
penhou-se na renovação e o governo 
LHS/Pavan não jogou contra, como 
fez em Joinville, Balneário Camboriú 
e tantas outras cidades.

O ano de 2007 ficará marcado na 
história do SINTAE pela renovação 
do contrato de concessão com o 
município de Criciúma. O compro-
misso público pelo Modelo de Gestão 
Compartilhada coroa uma luta que o 
sindicato trava há quatro anos. 

Foi longo o caminho para que a 
população de Criciúma saísse ven-
cedora com a garantia do sistema 
de água e saneamento públicos. De 
2003 até 2007, aconteceram dezenas 
de reuniões, audiências públicas, 
debates e atos públicos. Foi preciso 

Mobilização conquista gestão compartilhada 
CRICIúMA

 Renovação do contrato de concessão com o município de Criciúma marca a história de luta do SINTAE e movimentos sociais pelo saneamento público
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· O SINTAE recebe até o dia 18 de abril propos-
tas para a alteração estatatutária. Sugestões 
devem ser enviadas por escrito para o e-mail 
sintae@sintae.org.br ou pessoalmente para os 
dirigentes. Contribua!

· O vice-presidente Jucélio Paladini está 
licenciado da função desde o dia 31 de 
março. O dirigente concorre a vaga des-
tinada aos funcionários no Conselho de 
Administração da CASAN.

2003 
Prefeitura propõe municipalização. Câmara de Vereadores aprova emen-

da à lei orgânica proposta pelo vereador Douglas Mattos (PCdoB) que 
proíbe a terceirização e privatização da coleta, tratamento e distribuição 

de água. Audiência pública no auditório São José com a presença do presi-
dente da CASAN, Walmor De Luca, reúne mais de 400 pessoas e apresen-

ta Modelo de Gestão Compartilhada para o então prefeito Décio Góes 
(PT).  Após aprovação da expressiva maioria dos participantes,  o prefeito 

renova concessão por mais três anos. Na foto, os vereadores da legislatura 
anterior Décio Góes (PT) e  Douglas Mattos, propositor do projeto contra 

a privatização, ao lado de De Lucca durante audiência pública

Resgate da luta

2004
Diretoria do SINTAE e trabalhadores da CASAN levantam a 
discussão sobre a privatização durante a eleição municipal e 
buscam o compromisso dos candidatos. 

2005
 Trabalhadores da CASAN criam a Comissão em Defesa 
da Água da Região Sul, uma frente que reúne cerca de 30 
funcionários para mobilizar e promover a conscientização 
contra a privatização da água. Movimento conquista o apoio 
de lideranças regionais

2006 
Prefeitura entra com Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) para derrubar a proibição à privatização. Empresa-
riado promove intensa manobra através de rádios e jornais. 
SINTAE e comunidade resistem, respondendo aos ataques 
e mobilizando a população. Audiência pública proposta 
pelo vereador José Argente(PMDB) ganhou o apoio de 
todos os vereadores à renovação da concessão com a CA-
SAN. Na foto, audiência pública realizada em setembro

2007 
09/02 – Evento do SINTAE (foto) reúne nove vereadores (Dou-

glas Mattos/PCdoB, Ivan Roberto Westphal/Camisa (PT), Carlos 
Augusto Eusébio – Kabuki/PT, Itamar da Silva - presidente da 
câmara/PSDB, Geraldo Giassi/PSDB, Sérgio Hercílio Pacheco/
PP, Airton Martins – Ouriço/PFL, Edinho Nascimento/Edinho 
do sindicato/ PMDB, Vanderlei Zilli/PMDB), o suplente José 
Argente Filho/PMDB, o presidente da UABC Evandro José 

Lago, e o superintendente regional da CASAN, Vilmar Tadeu 
Bonetti. Todos se declararam favoráveis à 

Gestão Compartilhada.
21/03 - Audiência pública firma compromisso público 

entre CASAN e o prefeito Anderlei Antonelli pela Gestão 
Compartilhada. O presidente da CASAN, Walmor De 

Luca, previu investimentos de mais de R$ 1 milhão por 
mês em esgoto sanitário.

14/04 – Confraternização reúne trabalhadores, vereadores, 
prefeitura e comunidade para comemorar decisão da renovação da 

concessão

conquistar aliados entre vereadores, 
líderes comunitários e sindicais. Munir 
a imprensa de informações, explican-
do a armadilha que a municipaliza-
ção/privatização significa. Mobilizar a 
comunidade. Responder aos ataques 
e enfrentar a campanha privatista 
promovida pelo empresariado. 

Durante todo o tempo, a diretoria 
do SINTAE permaneceu atuante e 
vigilante. Percebendo a comunicação 
como instrumento estratégico nessa 
batalha, manteve intenso contato com 
jornais, portais e páginas da internet, 
emissoras de rádio e TV. Centenas de 
matérias foram publicadas. “Nunca 
deixamos de participar ou responder 
à imprensa quando o assunto era CA-
SAN”, conta o diretor Luiz Fernando 
Del Ré, que coordenou o processo.

Conquista simbólica

Essa história é uma conquista sim-
bólica que serve de inspiração para as 
batalhas que travamos. A dedicação, o 
esforço e a ação da direção do SINTAE 

são dignos de reconhecimento. Cons-
truímos um movimento amplo, sem 
privilegiar cor partidária, e queremos 
compartilhar essa vitória com nossos 
companheiros de luta, sem os quais 
essa batalha não teria êxito. Nosso 
reconhecimento aos vereadores das 
duas últimas legislaturas, que compre-
enderam e abraçaram essa luta, e às 
administrações Décio Góes e Anderlei 
Antonelli que, embora tenham ava-
liado outras possibilidades, sempre 
estiveram abertas ao diálogo. Nosso 
agradecimento à União das Associa-
ções de Bairro de Criciúma (UABC), 
especialmente ao seu presidente 
Evandro Lago, deputados estaduais 
e federais, líderes comunitários, e dos 
movimentos social e sindical. 

Parabéns aos trabalhadores e ao SIN-
TAE que, com paciência e persistência, 
conseguram assegurar o saneamento 
público na cidade. Parabéns ao povo 
de Criciúma, que se engajou nessa luta 
e ganhará mais saúde e qualidade de 
vida com a implantação da rede de 
saneamento.

Audiência pública traz consenso sobre renovação da concessão


