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Florianópolis vence a 1ª batalha 
contra a privatização da água

Os/as trabalhadores/as come-
moram a aprovação, em primeira 
votação na Câmara Municipal de 
Florianópolis, do Projeto de Lei 
que veda a concessão dos serviços 
de saneamento a empresas pri-
vadas. O PL 029/2006 de emenda 
a lei orgânica do município, da 
vereadora Angela Albino (PCdoB), 
teve aprovação unânime na ses-
são do dia 21 de novembro. 

O projeto esteve em pauta na 
sessão do dia 14, mas não pôde 
ser votado por falta de quorum. 
Houve manobra do governo para 
evitar a apreciação da matéria, 
esvaziando o plenário. Na sessão 
do dia 21, a base governista tentou 
barrar a votação e, a pedido do 
prefeito Dário Berger, apresentou 
requerimento para adiamento, 
mas saiu derrotada por oito votos 
contra seis. O projeto foi aprovado 
por unanimidade.

O PL pretende garantir a manu-
tenção dos serviços públicos de 
abastecimento de água e sanea-
mento em Florianópolis através da 
alteração do Inciso VIII do Artigo 
9º e inclusão do Inciso VI ao Arti-
go 11 da Lei Orgânica. A matéria 

Nosso desafio: comparecer em massa 
à câmara na próxima votação!

ainda propõe que a população decida sobre a questão através de 
plebiscito caso haja intenção de transferência dos serviços.

Mobilizados e segurando faixas com palavras de ordem contra a 
privatização, lotamos o auditório do plenário da câmara. “A aprovação 
do projeto é uma conquista para a população de Florianópolis. Os ve-
readores compreenderam que é preciso manter o saneamento público 
para garantir o acesso de toda a população ao serviço”, avaliaram os 
dirigentes do SINTAE.

É uma vitória importante para barrar a privatização em Santa Ca-
tarina. Os municípios que tiveram a lei aprovada como, Laguna, Cri-
ciúma, Indaial, Chapecó, entre outros, não saíram do sistema CASAN. 
Procuram renovar os contratos e iniciar a Gestão Compartilhada. Por 
outro lado, os municípios que não aprovaram a lei como, Itapema, 
Itajaí, Lages, Joinville e Tubarão, entre outros, municipalizaram e 
privatizaram os serviços. (CONTINUA)



A 2ª batalha
O debate também contribuiu 

para que a cidade passe a dis-
cutir o futuro do saneamento, já 
que o contrato de concessão do 
município de Florianópolis com 
a CASAN vence em fevereiro de 
2007. O presidente da câmara, 
Marcílio Ávila, anunciou durante 
a sessão que iria formalizar re-
querimento à prefeitura municipal 
solicitando reunião para debater 
o fim do contrato com a estatal. A 
capital é uma referência na rota 

turística nacional e internacional e 
temos um papel estratégico nesse 
sentido.

 O projeto retorna a pauta da 
câmara em 15 dias, a contar da 
primeira votação. Como se trata 
de emenda à Lei Orgânica, a pro-
posta não precisa ser submetida 
à sanção do prefeito.

O SINTAE informará a catego-
ria o dia da 2ª votação do projeto. 
Vamos mobilizar centenas de 
trabalhadores da CASAN e da 
sociedade civil. Quem esteve na 
câmara de vereadores dia 21/11 

pôde perceber mais uma vez a 
importância da mobilização. Fale 
com o vereador do seu bairro ou 
que tenha mais proximidade para 
votar a favor do projeto.

Vamos continuar acompanhan-
do o trâmite da matéria, que terá 
segundo turno de votação. A mo-
bilização e a união dos/as traba-
lhadores/as são decisivas nesse 
momento. É nosso papel alertar 
a sociedade de que a água é um 
bem público, não é mercadoria. 
Por isso temos o dever de lutar por 
esse patrimônio.

Com a preocupação em torno 
das municipalizações e privatiza-
ções lutamos para garantir os di-
reitos dos cidadãos catarinenses. 
A CASAN já perdeu vários siste-
mas em todo o estado. O contrato 
com a prefeitura de Garopaba 
venceu em março deste ano. Inte-
ressados em adquirir e controlar 
o sistema de água e esgoto da 
cidade, a prefeitura encaminhou 
um ofício à estatal solicitando o 
levantamento de todos os bens 
reversíveis e com a possibilidade 
de abrir licitação para empresas 
que prestam esses serviços, mes-
mo com a disposição da CASAN 
investir cerca de 20 milhões em 
saneamento básico.

Devido ao êxito das mobiliza-

ções feita pelos membros da União 
em Defesa da Água Pública, a 
prefeitura antecipou a Audiência 
que seria realizada daqui a seis 
meses, marcando uma Audiência 
Pública para 2ª-feira (27/11), o 
que pode ser uma manobra para 
desmobilizar a comunidade para 
a Audiência do dia 28/11. A pre-
feitura não enviou convite formal 
as entidades e o presidente da 
CASAN, Walmor De Luca, não 
tem agenda em Garopaba na 
segunda-feira, somente na terça 
(28/11) para Audiência Pública 
já agendada. “É uma possível 
tentativa  para esvaziar a audiên-
cia, confundir a opinião pública”, 
afirmam membros da União em 
Defesa da Água Pública. 

O debate levantado na cidade 
em torno do saneamento básico 
é fruto das reivindicações da 
população pelo direito de parti-
cipar, contribuir e decidir sobre 
o futuro das questões ligadas ao 
tema água. A prefeitura não nos 
deu esse direito. Por este motivo, 
convidamos todos para debater 
qual o formato da gestão do sa-
neamento em Garopaba: público, 
privado, parceria público/privado 
(gestão compartilhada), munici-
palização, privatização e o papel 
da CASAN nesse contexto. 

Já fazem parte da União em 
Defesa da Água Pública 20 co-
munidades organizadas e mobi-
lizadas.

Prefeitura tenta confundir a comunidade

TODOS À AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 28/11.

Vamos continuar mobilizados!
Assunto: A gestão do saneamento básico em Garopaba.
Data: 28/11
Horário: 19h30min
Local: salão da Igreja Nova, centro - Garopaba


