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A defesa de

uma Política Nacional de

Saneamento

GESTÃO PÚBLICA

É dever do poder público organizar e prestar os serviços de saneamento ambiental
com qualidade para toda a população e, portanto, a gestão desses serviços deverá
também ter participação e controle social. Para isso, o setor precisa de uma lei
regulatória, assunto que está em pauta no Congresso Nacional

Maria do Carmo Lara

Deputada federal pelo PT/MG, membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e
da Comissão Especial de Saneamento da Câmara dos Deputados e co-autora do PL nº 2.763/2000,
que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento
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O governo federal
está tentando
fazer descer
�goela abaixo�
do povo brasileiro
mais um
projeto de lei que
atinge diretamente
os interesses dos
municípios
brasileiros

U
m dos temas que está na
ordem do dia do debate na
Câmara dos Deputados é
a questão do saneamento.
Esse debate foi, de alguma
forma, precipitado pelo

envio ao Congresso Nacional do Projeto de
Lei (PL) nº 4.147, em 20 de fevereiro deste
ano, de autoria do governo federal e
apensado ao PL nº 2.763/2001, de nossa
autoria e do deputado Sérgio Novais (PSB/
CE), para os quais foi constituída uma Co-
missão Especial na Câmara dos Deputados
e designado como relator o deputado Adolfo
Marinho (PSDB/CE).

O PL nº 4.147 chegou à Câmara dos De-
putados com urgência constitucional que, se
mantida, obrigaria a votação desse projeto em
Plenário, no dia 7 de abril deste ano. A pres-
são da Frente Nacional pelo Saneamento
Ambiental e de vários parlamentares fez com
que o governo recuasse e retirasse a urgên-
cia. A partir daí, foi estabelecido um
cronograma de trabalho na Comissão Espe-
cial que, na melhor das hipóteses, encerraria
seus trabalhos no início do próximo semes-
tre. No entanto, no final de maio, fomos
novamente surpreendidos com uma nova
urgência constitucional imposta pelo gover-
no federal. E novamente tivemos que mobi-
lizar as forças políticas dentro e fora do Con-
gresso Nacional para pressionar o governo a
retirar essa nova urgência constitucional, o
que, felizmente, foi feito. Com isso, temos
um pouco mais de tempo para o debate em
torno desse tema tão fundamental para a vida
do povo brasileiro.

Projetos em tramitação no
Congresso Nacional

Antes do envio do PL nº 4.147/2001, do
governo federal, o saneamento foi objeto de
preocupação de vários parlamentares no
Congresso Nacional. O primeiro deles, iden-
tificado como PL nº 53/91, e o Projeto de
Lei nº 199/93, respectivamente, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, tramita-
ram durante alguns anos e suas aprovações
se deram a partir de um amplo e democráti-

co processo de debate envolvendo represen-
tações políticas, todas as entidades do setor e
renomados técnicos, cujo produto final, in-
felizmente, foi vetado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso em 1995, um
dos primeiros atos de sua gestão. Em segui-
da, seis outros projetos, incluindo o nosso,
foram apresentados ao longo dos últimos
cinco anos. Veremos, a seguir, cada um de-
les a fim de que tenhamos conhecimento do
conjunto das proposições legislativas sobre
esse tema.

No Senado Federal:
1) Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 266/

96, de autoria do senador José Serra, que �es-
tabelece diretrizes para o exercício do poder
concedente e para o inter-relacionamento
entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em matéria de serviços públicos
de saneamento, e dá outras providências� �
atualmente na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura.

2) PLS nº 560/99, de autoria do senador
Paulo Hartung, que �altera a Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que �institui a Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do
artigo 21 da Constituição Federal e altera o
artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, para definir a distribui-
ção de competências em matéria de serviço
de saneamento básico e estabelecer condições
de gestão associada no compartilhamento de
instalações operacionais�, nos termos do ar-
tigo 241 da Constituição Federal� � apensado
ao PLS nº 266/96.

3) PLS nº 610/99, de autoria do senador
Geraldo Melo, que �institui normas para fi-
xação de tarifas a serem cobradas pelo abas-
tecimento de água e pelos serviços de esgota-
mento sanitário no País, regula a transferên-
cia do controle das instituições provedoras
desses serviços, e dá outras providências� �
atualmente na CCJ do Senado Federal.

Na Câmara dos Deputados:
4) Projeto de Lei Complementar (PLP)

nº 72/99, de autoria do deputado Adolfo
Marinho, que �estabelece normas de coope-
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ração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios na prestação de ser-
viços públicos de abastecimento de água po-
tável e de esgotos sanitários, nos termos do
disposto no inciso IX e parágrafo único do
artigo 23 da Constituição Federal�.

5) Projeto de Lei nº 91/99, de autoria do
deputado Pedro Fernandes, que �cria o Fun-
do Nacional de Saneamento (Funasan), des-
tinado a dar suporte financeiro à Política
Nacional de Saneamento, e dá outras provi-
dências� � atualmente na Comissão de Fi-
nanças e Tributação.

6) PLP nº 118/00, de autoria do depu-
tado Alexandre Cardoso, que �estabelece
diretrizes para a cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios na prestação de serviços de abasteci-
mento de água potável e de esgotos sanitá-
rios, nos termos do disposto no inciso IX e
parágrafo único do artigo 23 da Constitui-
ção Federal, define a competência de cada
nível de poder na prestação desses serviços,
e dá outras providências� � apensado ao
PLP nº 72/99.

7) PLP nº 145/00, de autoria do depu-
tado Ricardo Ferraço, que �estabelece nor-
mas fundamentais de cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios para o exercício da competên-
cia comum referente aos incisos VI e IX do
artigo 23 da Constituição, no que se refere
aos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário � apensado
ao PLP nº 72/99.

8) PLP nº 159/00, de autoria do deputa-
do Gustavo Fruet, que �fixa normas de coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios para prestação de
serviços públicos de saneamento básico, nos
termos do disposto no inciso IX e parágrafo
único do artigo 23 da Constituição Federal �
apensado ao PLP nº 72/99.

9) PL nº 2.763/00, de autoria dos deputa-
dos Sérgio Novais e Maria do Carmo Lara,
que �dispõe sobre a Política Nacional de Sa-
neamento, seus instrumentos e dá outras pro-
vidências�, o qual é praticamente uma
reapresentação do PL nº 199/93, aprovado
pelo Congresso Nacional depois de um am-

plo acordo com a sociedade civil e vetado
integralmente pelo presidente da República
no início de seu primeiro mandato.

Cabe notar que, enquanto o PLS nº 266/
96 e seu substitutivo dispõem sobre servi-
ços de saneamento em geral, incluída a ges-
tão dos resíduos sólidos, o PLS nº 560/99 e
o PLP nº 72/99 atêm-se aos serviços de água
e esgoto.

Enfrentam diretamente a questão das
competências no setor o PLS nº 266/96, o
PLS nº 560/99 e o PLP nº 72/99. No que
diz respeito à titularidade do saneamento, o
PLS nº 266/96, do senador José Serra, atu-
almente ministro da Saúde, é incons-
titucional.

Em que consiste a proposta
do governo federal

Na verdade, o que é preciso ser dito com
todas as letras é que o governo federal está
tentando fazer descer �goela abaixo� do povo
brasileiro mais um projeto de lei que atinge
diretamente os interesses dos municípios bra-
sileiros. Em 1999, o presidente Fernando
Henrique Cardoso comprometeu-se com o
Fundo Monetário Internacional a abrir ao
capital privado a exploração dos serviços de
água e esgoto, seguindo orientação de um
estudo do Banco Mundial intitulado �Água e
Esgoto no Brasil: Uma Avaliação da
Regulação�, resultado da missão enviada este
ano ao Brasil, que visitou vários Estados e
municípios brasileiros. A principal preocu-
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pação desse documento é com a questão do
�poder concedente�, visto pelo Banco Mun-
dial como um nó que deve ser desatado para
possibilitar a privatização do setor de sanea-
mento no Brasil. Para tanto, o documento
diz claramente que o governo federal deve
desenvolver arranjos regulatórios convincen-
tes, independentemente do enfoque adotado
para solucionar as questões do poder
concedente. Importa, pois, para o Banco
Mundial e para o FMI que sejam criadas as
condições legais para a privatização. Com esse
propósito, o governo FHC enviou no início
deste ano o PL nº 4.147/01, ou seja, uma vez
aprovado esse projeto, estarão dadas as con-
dições políticas e materiais para deflagrar,
enfim, o processo de privatização do setor
de saneamento.

A cassação da titularidade municipal dos
serviços de saneamento é, portanto, o prin-
cipal alvo desse projeto, que, aparentemen-
te, propõe-se a regulamentar os serviços, mas
que, na verdade, vai propiciar as condições
para a entrega do setor a grupos privados,
que podem vir a atuar de forma predatória e
especulativa em relação a bens essenciais para
a qualidade de vida do nosso povo.

Ademais, somos contra o PL nº 4.147/01
por essas e outras razões, a saber:

� Fere os princípios republicanos da au-
tonomia dos entes federados.

� Significa que somente os Estados e os
municípios que privatizarem os serviços de
saneamento poderão realizar operações de
crédito para financiar obras de saneamento.

� Condiciona a prestação de serviços por

meio de gestão associada, visando à conces-
são privada por bacias hidrográficas.

� Centraliza e cria superpoderes à Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), que, no nos-
so entendimento, não foi criada para super-
visionar o setor de saneamento, mas sim o
setor hidrográfico brasileiro.

�Fere princípios e normas estabelecidas
que não podem ser alteradas por simples lei
ordinária. No caso, seria necessária a altera-
ção da ampla legislação brasileira, inclusive a
Constituição Federal.

� Cria taxas e agrega custos às tarifas.
Entendemos, por outro lado, que é dever

do poder público organizar e prestar os ser-
viços de saneamento ambiental com qualida-
de para toda a população e, portanto, a ges-
tão desses serviços deverá ser pública, efici-
ente, com participação e controle social. E o
setor precisa sim de uma lei regulatória, mas
nos moldes do PL nº 2.763/00, também ob-
jeto de análise da Comissão Especial do Sa-
neamento da Câmara dos Deputados.

Entendemos, ainda, que a universalização
dos serviços de saneamento, que compreende
o abastecimento de água potável em quantida-
de suficiente para assegurar a higiene adequada
e o conforto, é incompatível com o lucro.

Por fim, as experiências internacionais
têm demonstrado que onde houve
privatização do saneamento constataram-se
queda na qualidade dos serviços, aumento de
tarifas e crescimento da exclusão. Se a
privatização do saneamento fosse de fato um
bom negócio do ponto de vista dos interes-
ses da população, a maioria dos países desen-
volvidos já teria entregado seus setores à ini-
ciativa privada. Mas as empresas de água e
esgoto do Canadá, Japão, da Bélgica, Suécia,
Itália, Alemanha, Áustria e Dinamarca são
integralmente controladas pelo setor públi-
co. Nos Estados Unidos, o maior incenti-
vador à privatização em outros países, ape-
nas 15 % do setor de saneamento pertence à
iniciativa privada.

O que o governo federal pretende com a
aprovação do PL nº 4.147/01 é entregar, de
graça, por meio de concessões não onerosas
para a iniciativa privada, um monopólio na-
tural e essencial à vida.
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A universalização dos
serviços de
saneamento, que
compreende o
abastecimento de
água potável em
quantidade suficiente
para assegurar a
higiene adequada e
o conforto, é
incompatível com o
lucro

Alair Vieira


