
Vote NÃO na consulta 
pública do Senado sobre 
a MP da privatização do 
Saneamento

Em mais uma etapa do processo do golpe 
que visa à destruição do Estado brasileiro, o 
Senado Federal abriu consulta pública sobre 

a medida provisória (MP 844/18), a chamada MP do Saneamento, que abre as portas para a 
privatização no setor, por meio de alterações no marco legal do saneamento básico e da Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000. 

Diante da extrema gravidade do momento, a FNU - Federação Nacional dos Urbanitários - 
conclama a todos a votarem NÃO na consulta pública em vigor. Esse é o momento do esforço 
conjunto de todos aqueles que defendem o saneamento público com controle social. Por isso, é 
fundamental a participação de cada trabalhador (a) e de cada cidadão (a). 

Na luta contra a privatização do saneamento

Essa ação começa com a participação na consulta pública e deve se estender para a luta que 
todos deverão travar contra esse governo golpista e ilegítimo de Michel Temer que, mesmo em 
seu final de mandato, tem buscado de todas as formas privatizar o saneamento no país. Basta 
recordar que sua bandeira inicial foi o PPI – Programa de Parcerias para Investimentos - no 
setor, como forma de chantagear os governadores a entregarem suas empresas estaduais de 
saneamento e troca de perdão de dívidas federais. 

A FNU e os sindicatos do setor têm histórico de lutas em defesa do saneamento público, foi 
assim que contribuíram no governo Lula para a construção da Lei 11.445/07, que instituiu as 
diretrizes nacionais para o setor.  

Caso entre vigor a MP 844/18 trará um retrocesso sem precedentes para o saneamento público, 
como, por exemplo, a criação de uma agência nacional para regular o setor. Um indicador 
que a água será tratada como mercadoria, assim como outras commodities, facilitando sua 
venda no mercado de ações. Portanto, a FNU reitera a convocação para cada companheira e 
companheiro a dizer Não neste consulta pública do Senado Federal, vamos mostrar a força 
dos trabalhadores (as). 

Água é direito, não mercadoria! 
Faça parte dessa luta! 
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Para votar NÃO na consulta do Senado, entre no site: 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=133867


