
O Prefeito de Santo Amaro, Ricardo Lauro da Costa (MDB), no dia 2/12, assinou o Processo Administrativo 
no 031/2021e decidiu pela retomada do Sistema num prazo de 30( trinta) dias, ou seja, quer o 
rompimento da Concessão. Entre as alegações desse prefeito ele cita de�ciências na prestação dos 
serviços no município, e a falta da celebração de um Contrato de Programa, típico de quem tem outros 
interesses �nanceiros escusos e não o do saneamento em si. Para piorar o prefeito exige num prazo de 
15 dias a relação pormenorizada dos bens, dados cadastrais, e promova a devolução do sistema em 30 
dias.

Esse processo administrativo é falho e carece de fundamentação convincente para esse rompimento 
unilateral, além de ignorar que o sistema integrado da Região Metropolitana da Grande Florianópolis 
engloba o município de Santo Amaro da imperatriz.

SESSÃO NA CÂMARA DE VEREADORES
No dia de ontem, 9/12, ocorreu uma sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Amaro, 
onde O Presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo 
Passig Turnes concedeu um espaço para a CASAN, 
representado pelo Diretor de Operação e Expansão 
Pedro Joel Horstmann, que fez uma boa apresentação 
da empresa nos serviços prestados ao município, 
além de mostrar os investimentos alocados a curto 
prazo para Santo Amaro, sua terra natal. O conselheiro dos empregados, Haneron Victor Marcos, também 
combateu o processo administrativo da prefeitura, onde as ditas falhas não foram apontadas pelo 
Prefeito. Como o Estado é co-titular do sistema a tentativa de concessão isolada só vai trazer entraves 
jurídico, e temos espaço negocial para avançar. 

A Intersindical se fez representar por seu Coordenador Carlos Bastos Abraham e o Diretor do SINTEC-SC 
Valdomiro da Silva Cardoso, e o SINTAEMA-SC pelo seu presidente Leonardo Lacerda da Silva.

Alertamos a todos que a própria Lei 14026/2020 garante a operação do sistema da forma atual. O 
Governo do Estado de SC está junto com a Diretoria da CASAN, trabalhando no sentido de equacionar 
essa tentativa esdrúxula da Prefeitura.

Não estamos sendo corporativista de forma alguma, e sim na defesa do saneamento público e e�ciente 
para a população do município de Santo Amaro da Imperatriz.

Esperamos que a maioria dos vereadores do município sejam racionais e façam pressão política em 
Santo Amaro e derrubem essa intenção unilateral do prefeito.
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INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

PREFEITO DE SANTO AMARO DETERMINA
A RESCISÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 

COM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ.

TODOS JUNTOS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO.
SANEAMENTO É SAÚDE. SAÚDE É VIDA.


