
A Câmara Municipal de Florianópolis tem na 
pauta da próxima terça-feira (14/11) a votação do 
PL 029/2006, que pretende impedir a concessão 
do sistema de saneamento a empresas privadas 
e a terceirização dos serviços. A emenda à Lei 
Orgânica foi proposta pela vereadora Angela 
Albino (PCdoB) e é resultado da articulação do 
SINTAE. 

14/11: Todos/as à câmara de vereadores

O contrato da CASAN com a capital vence em 
fevereiro de 2007. O prefeito Dario Berger expressa 
claramente sua intenção em assumir a prestação 
do serviço. Nós, trabalhadores da CASAN, conhe-
cemos as intenções da maioria dos prefeitos que 
defendem o fim do contrato: a privatização! Agora, 
temos o desafio de convencer os vereadores de Flo-
rianópolis a votarem a favor do interesse público. 

A mobilização dos/as trabalhadores/as já obte-
ve conquistas semelhantes em diversas cidades, 
como Criciúma, Chapecó, Indaial, Sombrio, entre 
outras. 

É nosso papel alertar e mobilizar a sociedade 
contra a privatização. Por isso, convocamos os mo-
vimentos sociais, estudantis, religiosos, sindicais, 
comunitários e quem mais se dispuser a unir forças 
em favor da aprovação desse projeto.

A aprovação do projeto é um passo fundamental 
na caminhada contra a privatização da água em 
nosso estado. É um momento fundamental da luta 
em defesa do saneamento público de qualidade, 
com acesso a toda a população catarinense. 

Câmara de Fpolis votará projeto contra a 
privatização da água
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PL 029/2006
O projeto prevê alteração do Inciso VIII do Artigo 

9º e inclusão do Inciso VI ao Artigo 11 da Lei Orgâ-
nica. 

O inciso VIII do Artigo 9º passaria a vigorar com a 
seguinte redação: “VIII - organizar e prestar, direta-
mente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços  de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo que tem caráter essencial, excetuada a con-
cessão, terceirização ou permissão à iniciativa privada 
para execução, operação e manutenção dos serviços 
públicos de captação, tratamento e distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgotos sanitários”

O artigo 11, inciso VI fica com a seguinte redação: 
“outorgar, conceder, sub-conceder a execução dos ser-
viços públicos de captação, tratamento e distribuição 
de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
bem como a operação e manutenção destes sistemas 
a empresas da iniciativa privada.

O projeto ainda prevê que a tranferência dos ser-
viços que trata o incisivo IV, para pessoa jurídica de 
Direito Privado, somente poderá ocorrer após consulta 
popular, sob a forma de plebiscito, amplamente divul-
gado em todo o Município.

Na justificativa, a parlamentar defende a necessi-
dade de manter principalmente as maiores cidades 
catarinenses no sistema atual. “Em nosso estado, a 
CASAN busca universalizar o acesso à água e esgoto 
tratados, assim necessita investir em todos os muni-
cípios, inclusive nos que possuem sistemas economi-
camente deficitários”, diz o projeto.

Companheiros, esta é mais uma batalha de nossa luta contra a municipalização/privatização da 
água. Portanto, é compromisso de todos/as comparecer a mais esta atividade.

Dia 14/11: votação do PL 029/2006

Local: Câmara de Florianópolis (R. Anita Garibaldi, 35) - Horário: 19 horas


