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CALENDÁRIO
ELEITORALTermina na próxima sexta-feira, às 18 horas, o prazo de

inscrição de chapas para a eleição da nova diretoria do
Sindiagua, que acontecerá no período de 23 a 27 do

próximo mês. Este ano, por deliberação do VII Congresso dos
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará, que
aconteceu em dezembro último em Guaiúba, a eleição do
Conselho Fiscal será desmembrada da votação da Diretoria Plena.
A posse da diretoria eleita está prevista para o dia 1º de maio e é
fundamental a participação de toda a categoria, como uma forma
de enriquecer e democratizar esse processo eleitoral.

• Dia 20/02 - Data final
de inscrições das chapas

• Dia 06/03 - Impugnação
de chapas ou candidaturas

• Dias 23  a 27/03 -
Eleições na capital  e no
interior do estado.

• Dias 01/05 - Posse da
diretoria eleita

Inscrição de chapas termina
na sexta-feira, dia 20

  n    De acordo com o estatuto da entidade, no
artigo  62 parágrafo primeiro, a chapa ou as chapas
inscritas para disputar a direção do Sindiagua terão
ressarcimento de suas despesas limitadas a 15
salários mínimos, mediante á apresentação do
programa da chapa e dos comprovantes (nota fiscal
e recibo) dos gastos da formação da chapa e na
campanha.
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  n  Também conforme prevê o estatuto
do Sindicato, os interessados em participar da
eleição para a diretoria do Sindiagua podem
inscrever chapa com o mínimo de 70% dos
cargos preenchidos.

Alegando falta de tempo para preparar a folha de pagamento, a diretoria da Cagece decidiu pagar a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)  somente dia 13 de março.  O Sindiagua repudia esta alegação,

levando em conta que o pleito de pagamento ainda neste mês, foi feito no último dia 9, em reunião com o
presidente, Henrique Vieira. Entendemos que faltou sensibilidade da diretoria no atendimento da reivindicação,

posto  que o percentual de 90,29% é insatisfatório diante do esforço coletivo dos cagecianos.

CAGECE DECIDE: PLR SÓ EM MARÇO
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Atualmente, os Saaes de
Icó e Quixelô enfrentam sérias
dificuldades. Em Icó, por
exemplo, a autarquia atravessa
problemas de caixa esvaziado,
isso porque na gestão passada
o Saae sofreu muito com as
interferências municipais e hoje
além de dívidas com a Coelce,
da ordem de 200 mil reais, há
ainda o endividamento com a
mensalidade do plano de saúde
dos servidores.

Já em Quixelô, o sistema
de abastecimento de água
encontra-se deficitário. A
população é prejudicada com o
racionamento, uma vez que a
sede foi dividida em três
setores, com a distribuição de
água sendo efetuada nessas
regiões a cada dois dias e
suspensa  nos quatro dias
seguintes.

Apesar das dificuldades
e da retirada de benefícios por
parte da gestão anterior na
administração da prefeita
Jenine Amaral, os
trabalhadores do Saae de
Quixelô juntamente com o
diretor presidente Sílvio César
têm desenvolvido esforços
permanentes para garantir a
manutenção do sistema de
água e esgoto.

Com a mudança na
administração dos dois
municípios, o Sindicato espera
que os novos prefeitos adotem
medidas que visem fortalecer a
autarquia, com a prestação de
serviços de qualidade e o bem-
estar dos servidores.

Serviços municipais de
Ipu e Pedra Branca em

negociação com a Cagece
Atualmente, os

municípios de Ipu e
Pedra Branca vêm
discutindo com a
Companhia de Água e
Esgoto do Ceará a
transferência da
concessão do sistema
de água e esgoto para
a Cagece.  Essa
intenção tem sido
demonstrada já há
algum tempo pelo prefeito de Pedra
Branca Antônio Góis (reeleito), pela
administração anterior de Ipu e agora
pelo prefeito eleito do município
Sávio Pontes.

O fato é que comissões da Cagece
já visitaram esses municípios, com a
finalidade de fazer levantamentos de
dados sobre a possibilidade da
transferência. A exemplo do que
ocorreu em 1993, quando os serviços
de Russas foram repassados para a
Cagece e em 1999, quando o mesmo
aconteceu com Itapipoca, agora o
Sindiagua está atuando para garantir
que os interesses das partes (Município,
empresa e servidores dos Saae’s) sejam
observados.

Naquela época, o processo se deu
em meio a muitas discussões, tumultos
e até detenções. Mesmo assim, a
entidade obteve a garantia de que todos
os trabalhadores do quadro de pessoal
das autarquias seriam aproveitados, que
de fato aconteceu na condição de
´´cedidos’’.

Dessa vez, com o novo processo
em curso, o coordenador-geral do
Sindiagua, Jessé Pimentel, levou a
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questão ao presidente da Cagece,
Henrique Vieira, na reunião realizada
no dia 9 deste mês entre o sindicato
e a direção da empresa.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Na ocasião, foi colocado que o

Sindiagua não se opõe a essa iniciativa
e cabe ao município, na qualidade de
poder concedente dos serviços, a
decisão sobre o assunto. E ainda
como ocorreu com a transferência da
concessão de Russas e Itapipoca, o
Sindicato irá lutar pela manutenção
do emprego,  benefícios e conquistas
dos servidores dos Saaes de Ipu e
Pedra Branca.

Na reunião na Cagece,
Henrique Vieira reforçou que a
empresa está aberta a avaliar o
assunto e que a concessão dependerá
das negociações realizadas com os
municípios.

Da parte do Sindiagua, vale
ressaltar ainda que os servidores de
Russas e Itapipoca vêm enfrentando
dificuldades, uma vez que a Cagece
ameaça a retirada de benefícios e até
mesmo vem atrasando os salários,
atitudes veementemente repudiadas
pela entidade.
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