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PLANO NACIONAL DE LUTAS EM DEFESA DO SANEAMENTO 

PÚBLICO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 
 

Após o 10º Encontro Nacional de Urbanitários (UNU) que ocorreu nos dias 20 e 

21 de janeiro de 2020 em Salvador, aconteceu (no dia 22) o “Coletivo 

Nacional de Saneamento” com a presença de representantes de sindicatos 

dos seguintes Estados: Acre; Amapá; Bahia; Espirito Santo; Pará; Paraíba; Rio 

de Janeiro; Rio Grande do Sul; Roraima; São Paulo e Sergipe. Ao final dos 

debates foi aprovado um Plano de Lutas a ser submetido aos sindicatos de 

urbanitários de todo o País. 

EIXOS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS: 

EIXO I – Enfrentamento a Aprovação do Novo Marco Regulatório do 

Saneamento; (Senado; Câmara; Estados, Municípios, Bases, Movimentos 

Sociais, Populares, Sindical e Sociedade, ONG’s, Lideranças Religiosas, MP’s, 

OAB, Ações Judiciais e Estratégias de Comunicação) 

EIXO II – Acordos Coletivos de Trabalho: Ações de enfrentamento à retirada de 

Direitos e luta pela ampliação de conquistas; (Encontro nacional sobre o tema; 

apoio do Dieese; levantamento dos ACT’s dos nossos sindicatos) 

EIXO III – Ações Gerais  

EIXO IV – Calendário de Lutas 

 

EIXO I – Enfrentamento à Aprovação do Novo Marco Regulatório do 

Saneamento 

EIXO I.I - Senado Federal: 

• Produção de material para os senadores com informações sobre o PL 

4.162/2019 que justifiquem sua não aprovação; 

• Realização de atos e audiências públicas sobre o tema; 

• Visitas aos gabinetes dos senadores (as), a partir de articulação e em 

conjunto com os deputados federais de cada estado; 

• Visita a parlamentares do Senado que integrem comissões relacionadas 

ao saneamento (Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde, etc.). 

EIXO I.II - Câmara Federal: (Caso o PL volte pra Câmara): 

• Trabalhar com material para os deputados com informações sobre o PL 

4.162/2019 que justifiquem sua não aprovação; 

• Realização de Atos e Audiências Públicas sobre o tema; 

• Visitas aos gabinetes dos (as) deputados (as) federais de cada estado, 

priorizando as lideranças partidárias; 

• Visita a parlamentares da Câmara que integrem comissões relacionadas 

ao saneamento (Direitos Humanos, Meio Ambiente, Saúde, etc.) 



EIXO I.III- Sociedade: 

• Produzir edição especial do Jornal Brasil de Fato sobre os riscos de 

privatização saneamento e da energia; 

• Realizar de atos públicos, manifestações, panfletagens, abordagens nos 

aeroportos, aulas públicas, etc). Um dos materiais poderá ser o Jornal 

Brasil de Fato; 

• Unificação das nossas agendas de lutas ao calendário de lutas das 

centrais sindicais; 

• Intensificar e ampliar o apoio dos movimentos sociais e populares (MAB, 

MST, MPA, CONAM, CMP, CONIC, OAB, Frente Brasil Popular e Povo 

Sem Medo, Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia, 

MPF, MP Estaduais, Lideranças Religiosas, Federações e Associações 

de Moradores, ONG’s, etc). Para isso é importante retomar os Comitês 

Locais preparatórios do FAMA 2018;  

• Ampliar o apoio dos demais sindicatos e centrais sindicais (Priorizar os 

sindicatos de representantes de categorias que prestam serviços 

essenciais e estratégicos e que estão sob ameaça de privatização – 

petroleiros, eletricitários, correios, bancos públicos, portos e aeroportos, 

educação, saúde, etc); 

• Fortalecer e ampliar o Observatório Nacional dos Direitos a Água e ao 

Saneamento (ONDAS) e a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental 

(FNSA); 

• Elaborar carta compromisso aos candidatos/as a Prefeito/a e a 

Vereadores/as. (Uma carta geral e que possa servir de orientação aos 

nossos sindicatos para ser adaptada a realidade de cada município). 

   EIXO I.IV– Categorias/Bases: 

• Realização de Assembleias; 

• Confecção de materiais específicos para os trabalhadores/as; 

• Visita as áreas; 

• Greves e Manifestações;  

• Panfletagens; 

• Audiências e Debates; 

• Unificar o ramo urbanitário. 

 

   EIXO I.V– Atuação junto as lideranças políticas nos Estados/Municípios: 

• Visita aos Deputados Estaduais e Vereadores; 

• Realização de Audiências Públicas nas Assembleias Legislativas e 

Câmaras Municipais; 

• Entrega de materiais informativos sobre os riscos da aprovação do 

PL4.162/2019, principalmente para os municípios; 

• Audiências com os Governadores e Prefeitos; 

• Reuniões com os Presidentes das Cias Estaduais e SAAE’s. 



EIXO I.VI – Atuação Jurídica: 

• Impetrar o máximo de ações na Justiça contra o PL4.162/2019; 

• Buscar a OAB Nacional para convencer a ingressar com ação contra o 
PL; 

• Elaborar ou contratar parecer jurídico sobre as Ilegalidade e 
inconstitucionalidades do PL. 

  

EIXO I.VII – estratégias de comunicação:  

• Produzir edição especial do Jornal Brasil de Fato sobre os riscos de 
privatização saneamento e da energia; 

• Disponibilizar todas as informações das atividades realizadas junto as 
assessorias de comunicação para dar visibilidade as nossas ações; 

• Intensificar nossas campanhas nas mídias Sociais; 

• Definir uma ou mais # para ser usada de forma massiva contra o PL 
PL4.162/2019.  

Eixo II: Acordos Coletivos 

• Realizar levantamento sobre os ACT’s das Cias Estaduais por eixo: 

Cláusulas econômicas, sociais, saúde e segurança no trabalho, 

jornadas, etc.; 

• Realizar curso de negociação coletiva com participação do Dieese;  

• Construir em parceria com o DIEESE um plano de trabalho para produzir 

dados e orientar as campanhas salarias urbanitárias em especial do 

saneamento;  

• Definir como princípio a não aceitação de retirada de direitos, não fechar 

ACT sem ao menos a recomposição de perdas, preservar as datas 

base.  

Eixo III – Ações Gerais 

• Participar e fortalecer as ações da Coordenação Nacional do Movimento 
em Defesa das Estatais e Serviços Públicos em conjunto com as 
centrais sindicais; 

• Priorizar/participar das Ações da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Soberania Nacional; 

• Priorizar/participar das mobilizações e da greve geral a ser convocada 
pelas centrais sindicais; 

• Articular com as centrais sindicais, Frente Brasil Popular e Povo Sem 
Medo para que a luta contra a privatização do Saneamento seja incluída 
nas agendas das lutas coletivas mais amplas; 

• Indicativo de realizar no dia 20 de março de 2020 em todos os Estados o 

Grito da Água com preferência pela realização de marchas pelos 

principais centros urbanos;  



• Criar um fundo nacional de financiamento, principalmente para a 

comunicação, da luta em defesa dos serviços públicos de saneamento e 

energia; 

• Realizar salas de exibições de documentários/filmes sobre a temática da 

água e saneamento em especial o documentário “O Verde Está do 

Outro Lado - Os Donos da Água” 

https://www.youtube.com/watch?v=romiQmx05Ys e também dos 

vídeos da Distopia da Água, Rango, etc. Sempre convidar movimentos 

sociais para debater os vídeos; 

• Fomentar a candidatura de companheiras e companheiros urbanitários a 

Prefeito e vereador;  

• Elaborar proposta de PEC ou inclusão na Lei Orgânica do Municípios de 

clausula que exija realização de plebiscito em caso de tentativa de 

privatização; 

• Realizar seminário internacional sobre a privatização do saneamento;  

 
 

Eixo VI: calendário de Lutas (Datas destacadas) 

• 08 de março – Dia Internacional da Mulher 

• 18 de março – Dia Nacional de Mobilização 

• 22 de março – Dia Mundial da Água (Dia 20 realizações do “GRITO 

DA ÁGUA” 

• 1º de  maio – Dia Internacional do Trabalhador 

• 05 de Junho – Dia Mundial do Meio Ambiente 

• 07 de setembro – Grito dos Excluídos  

• Reuniões trimestrais do coletivo nacional de saneamento. Definir 

todas as datas e locais de reuniões em 2020 e divulgar. As datas e 

locais serão fechadas na próxima reunião do CNS em 25 de março 

em São Paulo) 

A proposta é que nessas datas destacada, os sindicatos se mobilizem com 

ações que destaquem a defesa dos serviços públicos, contra as privatizações. 

Com estaque para o dia 20 de março, cuja orientação é que todos os estados 

realizem “O GRITO DA ÁGUA”. 

 

Sistematização: 

• Fabio Giori – Secretário de Saneamento da FNU 

• Edson Aparecido da Silva  - Assessor de Saneamento da FNU 

• Pedro Romildo – Secretário de Saneamento da CNU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=romiQmx05Ys

