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E mbora aquém do necessário, não se 
pode negar que a aprovação da CPI 
das Águas, mesmo que limitada, 

representa um avanço e uma vitória. 
Em uma Assembleia Legislativa com 32 
parlamentares da base governista, e apenas 
8 de oposição, conseguir 19 assinaturas 
para constituir uma CPI é uma tarefa árdua. 
Basta ver o caso da CPI da Celesc, que com 
apenas 9 assinaturas até agora, não deve sair 
do papel. Foi preciso muito esforço, pressão 
e habilidade.

Há muito tempo estamos afirmando que a 
municipalização/privatização/terceirização 
tornou-se o paraíso das empreiteiras. 
Esquema montado pela empresa Raiz 
Soluções, em Palhoça, se repete em várias 
outras cidades do Estado e certamente com 
várias outras empreiteiras. Informações 
divulgadas já dão conta que estes esquemas 
podem estar presentes em pelo menos 24 
outros municípios catarinenses. Assim, cada 
ilegalidade da Águas da Palhoça pode estar 
ramificada, vinculada a essas outras cidades. 
A CPI poderá, dessa forma, levantar novas 
denúncias do esquema de corrupção das 
águas que vem operando em toda Santa 
Catarina.
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Belo a municipalização já havia se tornado 
caso de polícia. Em julho, foram presos em 
flagrante o então secretário de Governo em 
Palhoça, Carlos Alberto Fernandes Júnior, 

o Caco, seu pai, Carlos 
Alberto Fernandes, 
e o empresário Luiz 
Fernando Oliveira 
Silva, o Dentinho, dono 
da Raiz Soluções, que 
prestava serviços a 
autarquia municipal 
Águas de Palhoça. 

Na sequência, a 
Deputada Estadual 
Angela Albino (PCdoB) 
preocupada com os 
esquemas de corrupção 
e com o futuro da Casan, 
conseguiu assinaturas de 19 parlamentares 
da Alesc para instalar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
investigaria os processos de municipalização 
e privatização dos serviços de água e esgoto 
em vários municípios catarinenses, além 
de Palhoça. O pedido para a instituição da 
CPI das Águas – como ficou conhecida, foi 
protocolado no dia 13 de agosto.

O primeiro golpe contra a CPI veio logo 
no dia seguinte. O deputado Maurício 
Eskudlark – líder do PSD e um dos 19 
deputados que assinaram o requerimento – 
apresentou um recurso questionando o fato 
determinado da comissão de investigação. 
Com a manobra, o futuro da CPI das 
Águas ficou nas mãos da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), onde sete, 
dos nove parlamentares, são da base do 
Governo Raimundo Colombo e aliados das 

prefeituras que seriam investigadas. Era o 
governo atuando para enterrar a CPI.

 O futuro da CPI parecia ser o 
engavetamento. Depois de idas e vindas na 
CCJ, a pressão dos deputados de oposição, 
de lideranças de Entidades do Movimento 
Social, especialmente do Sintaema, fez 
com que, na terça-feira, 17/09, a CPI fosse 
aprovada. O relator do recurso, deputado 
José Nei Ascari (PSD) apresentou parecer 
favorável à CPI, mas com limitação a Palhoça. 
Os seis parlamentares governistas seguiram 
a decisão de Ascari. Apenas Angela Albino 
e Ana Paula Lima (PT) votaram a favor de 
uma ampla investigação dos processos de 
municipalização e privatização dos serviços 
de água e esgoto em Santa Catarina.

Nesta terça-feira, 24/09, a Deputada Angela 
Albino ainda tenta reverter a situação da 
CPI com um recurso ao Plenário da Alesc 
que pede investigação estadual.

Votação na CCJ acabou em 7 a 2 a favor da restrição a Palhoça

Apesar do apelo da Deputada Angela Albino (PCdoB) para que todos os processos de municipalização e privatiza-
ção do Estado fossem considerados, as investigações da CPI ficam limitadas ao caso da Águas de Palhoça
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Categoria compareceu para 
defender CPI na Assembleia

As sessões da CCJ acontecem todas as terças-feiras, 
às 9h, na sala da Comissões  da ALESC. Em todas em 
que a CPI das Águas esteve em pauta o Sintaema e 

a Intersindical marcaram presença. Na terça, 17/09, porém, 
a mobilização dos trabalhadores da CASAN fez com que 
a sessão tivesse que ser transferida para o plenário, para 
acomodar os(as) presentes. Valeu o esforço!

CPI das Águas ajuda na decisão do
Tribunal de Justiça de SC sobre Imbituba

A luta do Sintaema contra a 
municipalização e privatização 
dos serviços de água e esgoto 

não começou com o escândalo de 
corrupção em Palhoça e, muito menos, 
se encerrará com a instalação da CPI 
das Águas. Defendemos o fim deste 
processo fraudulento e o fortalecimento 
da CASAN pela universalização do 
saneamento básico ambiental. 

Neste momento estamos travando 
duas batalhas importantes, uma em 

São Francisco do Sul, onde o prefeito 
quer privatizar o SAMAE e outra em 
Imbituba, onde a municipalização da 
CASAN parecia irreversível, mas a 
mobilização da população local, dos 
trabalhadores da Casan e do Sindicato 
estão sendo fundamentais para conter a 
ação da prefeitura.

Um dos fatores que deram sobrevida 
à CASAN na cidade foi o despacho do 
Tribunal de Justiça de SC que impede 
a municipalização sem que antes 

seja feita a licitação, no caso de ser a 
empresas privadas. No documento, 
o Desembargador Rodolfo Tridapalli 
levou em consideração o requerimento 
da Deputada Angela Albino para a 
criação da CPI das Águas na ALESC.

Outro fator que contribuiu na decisão do 
Desembargador foi a audiência pública, 
realizada após pressão do Sintaema 
na Câmara dos Vereadores, para que 
os rumos do saneamento em Imbituba 
fossem discutidos com a população.


