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Esta publicação reflete as posições do poder público e
da sociedade civil acerca de um assunto que. a cada

dia, vem merecendo mais atenção dos administradores
pela sua importância para as gerações presentes e as

futuras: o saneamento ambiental.

Tais posições estão expressas nas palestras feitas no

seminário "Saneamento Ambiental: Demandas e

Intervenções Necessárias', realizado na Assembléia

Legislativa de Minas nos dias 13 a 16 de setembro de
2004- e no documento final do seminário, constituido

de 267 propostas.

O seminário. aue contou com mais de 800 parto Dantes
e envolveu 94 entidades, foi precedido de uma fase de

interiorização, durante a qual as diversas regiões de
Minas tiveram oportunidade de discutir o assunto e

apresentar suas propostas.

saneamento: responsabHdade de todos
Aliás, não é a primeira vez que esta Assembléia

Legislativa promove uma discussão sobre o tema: há
12 anos aconteceu aqui o seminário "Saneamento Ë

Básico', na mesma ocasião em que se realizava no Rio
de Janeiro a II Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Na Eco-92 - nome com que ficou conhecida a
conferência - apareceu o conceito de desenvolvimento
sustentável, que combina as aspirações ao progresso
económico e material, comuns a todas as nações. com
a necessidade de uma consciência ecológica. Ali
também foi aprovada a Agenda 21, que traduzia em
ações esse conceito.

De lá para cá. muito se fez. Mas muito ainda há por
fazer. Com a iniciativa de promover um seminário sobre
o tema, a Assembléia Legislativa assume sua
responsabilidade para com o povo mineiro, buscando
subsídios para uma atuação mais eficaz, não apenas

do Legislativo, mas também do Executivo.

Deputado Mau ri Torres
PresIr!t i; Assembléia Legislativa do Estado de Minas iii s

5

•.



o
>
Q)
(1)

o
o

E(-Q)

(1)

L)

.2
L)

L)
1-

Oí

Ddesquerda para a(iIrt.le j-sc AuriuBoranqa, Roberto MaIv,ii Depuadc
Adelmo Carneiro Leão. Deputado Fabio Avelar. Slvairo S;lverio da Cosia

6

..



pensand.p,1a poltica nacional

Aproximadamente a metade dos municípios brasileiros não dispõe de rede coletora
de esgotos; a diarréia mata diariamente 14 crianças brasileiras com menos de um
ano de idade; e cerca de 70 milhões de brasileiros estão expostos à esquistossomose.

A preservação dos recursos hi-

dricos, o abastecimento público
-	

de água. o tratamento adequado
-. dos esgotos, a coleta e a destina-

ção do lixo, a educação sanitária.

V -	o controle de vetores de doenças

L'	e outros serviços de saúde públi-
ca fazem parte de um conjunto de

ações que compõem o saneamento ambiental e são indis-
pensáveis para garantir a qualidade de vida da população.

Infelizmente, ainda estamos longe, em Minas e no Brasil, de
alcançar os índices desejáveis de desenvolvimento nesse
campo. Pesquisas indicam que aproximadamente a metade
dos municipios brasileiros não dispõe de rede coletora de
esgotos: que a diarréia mata diariamente 14 crianças brasi-
leiras com menos de um ano de idade. por dia: e que cerca
de 70 milhões de brasileiros estão expostos à
esquistossomose. Doenças tidas como erradicadas. contro-

ladas ou esquecidas, como hantavirose, tuberculose,
hanseniase, dengue e febre amarela voltam a manifestar-se
em diversas regiões do pais.

Esses dados estão associados principalmente à pobreza, à
falta de informações, à alimentação inadequada, à ausência
de infra-estrutura em saneamento básico. ao uso indiscriminado

de pesticidas e defensivos agricolas, ás secas e enchentes,

aos desmatamentos, á produção abundante e disposição
inadequada do lixo, entre outros fatores ligados ao meio

ambiente e à saúde pública.

Tudo isso demonstra o quanto é preciso fazer no país na
área do saneamento ambiental. demandando esforços da

administração pública, nos vários âmbitos de governo, das
Casas Legislativas, das instituições representativas da soci-
edade civil e da população em geral.

O seminário que estamos iniciando faz parte desses esforços.
Seu objetivo é discutir o saneamento ambiental em Minas Ge-
rais e produzir um documento com propostas de ação a serem
encaminhadas aos órgãos públicos municipais, estaduais e

federais, com vistas a melhorar a situação do setor no Estado.

É oportuno lembrar que, de certa forma, esse evento dá se-

qüência ao Seminário "Saneamento È Básico", promovido
pela Assembléia Legislava em 1992, que deu origem à

Política Estadual de Saneamento Básico e ao Fundo Esta-
dual de Saneamento Básico, criados por lei em 1994.

Lamentavelmente, até hoje. dez anos após a sua elabora-

ção e aprovação, nem a lei de diretrizes que criou a política
de saneamento básico, nem o Fundo Estadual de Sanea-

mento Básico são instrumentos de ação governamental.

..



Pretende-se agora identificar os avanços, os entraves e as proposições
contidas nas políticas públicas desenvolvidas para o setor, incorporando-
se às discussões novos temas, dentro do conceito. mais amplo, de sane-
amento ambiental.

Também é oportuno lembrar que. por iniciativa do Ministério das Cidades.
está em discussão, no Congresso Nacional e em fóruns realizados junto
a órgãos públicos e entidades da sociedade civil, em vários Estados do
país, o anteprojeto da Política Nacional de Saneamento Ambiental.

Nesta Casa, o anteprojeto foi discutido. no dia 1° deste mês. em audiên-
cia pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais. Como certamente aconteceu em outras instâncias de debate, o
texto foi objeto de considerações favoráveis e de críticas referentes a
alguns pontos considerados polêmicos.

Nossa expectativa é de que, durante este seminário, o anteprojeto da
Política Nacional de Saneamento seja incorporado à pauta de discus-
sões. juntamente com as propostas referentes às questões específicas
de Minas Gerais. Esperamos também que as sugestões aqui apresenta-
das sejam consideradas e analisadas nos debates em curso no plano
federal. E mais: esperamos não apenas que se considere a lei de diretri-
zes das políticas de saneamento vigente no Estado de Minas Gerais,
mas que essa lei passe a vigorar na prática, passe a ser exercitada pelos
órgãos públicos deste Estado.

Acrescente-se ainda que o Ministro das Cidades. Olivio Outra, tem-se
manifestado favorável a uma liberação maior de recursos financeiros para
que Estados e municípios melhorem os serviços de saneamento ambiental,
incluindo-se obras voltadas para o abastecimento de água. esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejo de lixo.

Temos a certeza de que os trabalhos desenvolvidos neste evento resulta-
rão em valiosos subsídios para a elaboração de políticas públicas que
resultem em melhores condições de vida para a população. especial-
mente para as camadas que têm menos acesso aos serviços básicos de
saneamento.

Deputado Adelmo Carneiro leão
Represetncc o Presde're ca AssenbIea Legislativa. Depu:acc Maur Tor-fo

Pretende-se agora identificar os

avanços, os entraves e as

proposições contidas nas políticas

públicas desenvolvidas para o setor,

incorporando-se às discussões

novos temas, dentro do conceito

mais amplo de saneamento

ambiental.
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entendimento
C-1 superar oosacuos

Os números mais recentes indicam que, em Minas Gerais, serão

necessários investimentos da ordem de R$ 20 bilhões, ao longo dos

próximos 15 anos, para que realizemos as metas de universalização

e para que solucionemos os problemas ambientais mais graves.

Vejo coroados os esforços que iniciamos com meu requerimento para a
promoção de um segundo seminário em que proporíamos caminhos

para o saneamento em Minas Gerais. Durante quase dez meses.
pessoas e entidades se empenharam na tarefa preliminar de organizar

os trabalhos, preparar os documentos básicos e realizar as reuniões de
interiorização do Seminário, que culmina com este grande encontro em
Belo Horizonte.

Houve quatro reuniões no interior do Estado, todas elas com intensa
participação dos diversos segmentos que compreendem o setor de
saneamento ambiental.

Muito já se fez para levar aos nossos cidadãos serviços essenciais de
saneamento, para melhorar as condições ambientais. para preservar
os nossos recursos hidhcos e para elevar os níveis de desenvolvimento
humano de nossa população. Mas, apesar do avanço que tivemos nas
três últimas décadas, ainda nos restam grandes desafios para realizar a
missão a que nos propusemos. Focando o objetivo de universalizar os
serviços, em Minas Gerais ainda temos mais de 3 milhões de habitantes

atendidos com abastecimento de água inadequado, concentrados na
zona rural; cerca de 6 milhões de habitantes sem coleta de esgoto. dos
quais 500/. residem em núcleos urbanos; 4 milhões de habitantes sem
coleta de lixo, 25% dos quais também vivem em cidades e vilas. Focando

as questões ambientais. sabemos que cerca de 80% dos esgotos
coletados não recebem tratamento antes de serem lançados nos cursos

d'água: 60% dos nossos municípios dispõem inadequadamente os seus
resíduos sólidos; e são abundantes os problemas de drenagem urbana
que se espalham pelas nossas cidades. com  conseqüências nocivas
para a saúde pública. para a segurança das pessoas e para o meio ambiente.

9



Os números mais recentes indicam que. em Minas Gerais,
serão necessários investimentos da ordem de R$20 bilhões.

ao longo dos próximos 15 anos, para que realizemos as metas

de universalização e para que solucionemos os problemas

ambientais mais graves. Ainda que esta não possa ser con-
siderada uma cifra exorbitante. com certeza teremos muitas

dificuldades para carrear recursos dessa grandeza para o
saneamento ambiental do Estado. Este é o desafio principal

que nós, parlamentares e governantes, enfrentaremos seja
para conseguirmos priorizar a disponibilização de recursos

públicos, seja para equacionarmos formas de atração de re-
cursos de outras fontes para o setor.

Nos últimos anos, dois fatores atuaram fortemente para difi-
cultar a alocação de recursos em saneamento ambiental. O

primeiro deles é de ordem macroeconômica: o endividamento
do Pais, a instabilidade cambial e a crise fiscal têm sido cons-

trangimentos para o crescimento econômico. O resultado é

a baixíssima capacidade de investimento do setor público,
com a conseqüente deterioração da infra-estrutura e limita-
ções para expandir a prestação de serviços essenciais.

O segundo fator negativo para atrair investimentos em infra-
estrutura e serviços de saneamento é inerente ao próprio
setor. São as indefinições regulatórias que o afetam desde o

final da década de 80. Passada a pujança do modelo BNH-
Planasa, o setor de saneamento foi afetado por uma crise

crescente de identidade institucional que se prolongou até o
ano de 2003. Minguados os recursos públicos, não se desen-

volveram condições de atratividade para o deslocamento de
poupança privada para os investimentos em saneamento.

Estamos começando a vislumbrar uma melhora no cenário

macroeconômico, apontando para uma retomada do cresci-
mento, em um quadro de estabilidade monetária, controle
fiscal e câmbio confortável. Efetivadas essas condições. fica
ultrapassado o primeiro obstáculo a que fizemos menção.

Hoje. com a criação da Secretaria de Saneamento Ambiental
na estrutura do Ministério das Cidades, o setor passou a ter
endereço certo e, mais do que isso, a contar com um núcleo
técnico com atenção voltada exclusivamente para os assun-
tos que lhe dizem respeito nacionalmente.

Em Minas Gerais, o governo está implantando o mais am-
bicioso programa de saneamento de que se tem noticia.

Somente pela Copasa estão previstos investimentos que che-
gam a H$2,7 bilhões até 2006. Os recursos serão provenien-

tes da própria empresa, da Caixa Econômica Federal e de

inovadora operação com o BNDES. Ao final desse progra-

ma. teremos, com certeza. um quadro muito melhor. princi-

palmente com a expansão dos serviços de coleta e de trata-

mento de esgotos.

Outro passo importante está sendo dado pelo governo fede-

ral no campo regulatõrio. ao elaborar um anteprojeto de lei

definindo as diretrizes e as políticas nacionais para o sanea-
mento ambiental. É algo que vem sendo reclamado por to-

dos os que trabalham no setor ou com ele têm interação. A
ausência de regras atualizadas para nortear a ação do poder

público, dos prestadores de serviço e dos usuários cria uma
situação de incertezas e fragiliza o potencial de atração de

investimentos inerente à expansão da oferta de serviços de
saneamento para a sociedade.

Submetido a discussão e consulta pública, o anteprojeto pre-

parado pelo governo federal trouxe frustração para os seg-
mentos mais importantes que militam no setor de saneamento

ambiental, por isso tem provocado uma crescente mobilização

contra algumas supostas inovações que são consideradas
uma séria ameaça á continuidade da prestação de serviços.

A nova estruturação apoiada em consórcios públicos para a

gestão associada dos serviços executados mediante contra-
tos de programa não é aceita como alternativa satisfatória
ao atual modelo, baseado em convênios e contratos entre os
municípios e as empresas estaduais de saneamento.

A remodelagem do atual sistema de subsídios entre localida-

des sugere a possibilidade de completa ruptura de um es-
quema que permitiu e ainda permite que milhões de pessoas

tenham acesso aos serviços de abastecimento de água e
coleta de esgotos onde as receitas diretas não cobrem os
respectivos custos.

Passando ao largo da polêmica questão sobre os sistemas
integrados implantados em áreas conurbadas (regiões me-
tropolitanas, por exemplo), o anteprojeto sugere a possibili-
dade de segmentação desses sistemas para fins de conces-
são. o que quebra a integralidade da gestão dos serviços e
compromete os seus resultados físicos e econômicos e fi-
nanceiros.
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Ao garantir a continuidade do abastecimento de agua aos usuários

inadimplentes, o anteprojeto introduz um novo risco de desequilíbrio

financeiro para os prestadores de serviços e aumenta os custos para

os usuários que pagam regularmente as suas contas.

o que todos nós esperamos é que a rodada de reuniões promovida pela

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental sensibilize os autores

do anteprojeto para buscar um consenso em torno dos pontos básicos

que sustentam a estrutura e o funcionamento do complexo sistema de

prestação de serviços de saneamento. Afinal, nos últimos 30 anos, a

sociedade brasileira despendeu muitos esforços e recursos para cons-

truir um patnmônio valioso que permitiu um avanço muito significativo

nas condições de saneamento em todo o país. Nada justifica qualquer

retrocesso no ponto que já atingimos. A busca do entendimento e a

conciliação são as posturas que vão permitir o avanço para ultrapas-

sarmos os obstáculos que estão à nossa frente.

Estamos tendo a oportunidade impar de reviver a experiência que mui-

tos de nós vivemos 12 anos atrás. quando foi realizado nesta Casa o

seminário 'Saneamento É Básico'. O interesse e a dedicação que ca-

racterizam aqueles que atuam no setor de saneamento garantem re-

sultados profícuos. que marcarão o nosso futuro.

Além das adequações na legislação para o setor, serão examinados

outros aspectos, tais como os impactos na saúde pública e no meio

ambiente, as implicações com a gestão dos recursos hidricos superfici-

ais e subterrâneos. a integração com as ações de cidadania e de edu-

cação sanitária, os mecanismos de financiamento e a identificação das

demandas e de intervenções necessárias.

Ao final, a produção de um documento propositivo servirá de instru-

mento para que os Poderes Legislativo e Executivo orientem as suas

respectivas ações para a melhoria da situação do saneamento ambiental

no Estado e, com certeza, no país. Acreditamos que, após ouvir toda

Minas Gerais, estaremos prestando uma grande contribuição para o

avanço do setor do saneamento ambiental.

Deputado Fábio Avelar
AuloIr do ecuetInen'c i iie deL o'ceín ao Senflrro
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saneamento ambientae d

Costumo dizer que podemos tratar a política urbana sob dois ângulos. O primeiro e o da política intra

urbana, da política interna às cidades. esta inquestionavelmente. em quase todos os seus aspectos.

uma atribuição definida e clara do município. O outro é o da política interurbana, não menos importante
para a vida das cidades. atinente ao fortalecimento da rede de cidades.

Gostaria de salientar esse ponto porque nosso Estado tem extraordinárias desigualdades regionais,

que nos marcam há muito tempo. Quando da discussão do projeto de mudança da capital para Belo
Horizonte. o ideário republicano, presente em Minas, concebia a transferência da capital não apenas

como uma maneira de desvincular o Estado da tradição imperial, encarnada na magnífica cidade de
Ouro Preto, por todo o seu passado, mas também continha a idéia de instalar a capital em uma área
mais central do Estado, que tivesse condições de integrar melhor as regiões de Minas. Como se sabe,
essa preocupação já nos ocorre desde os finais do séc. XIX. e é reafirmada principalmente em 1946,

com a elaboração do Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, em que já se dizia
que um dos pontos mais importantes a se observar é que o Estado era desintegrado e as várias

regiões de Minas estavam mais articuladas para fora do que para dentro do Estado. Tudo isso tem
muito a ver com a economia, com a qualidade da infra-estrutura, com heranças culturais, etc.

Este é um momento extremamente oportuno para olhar essas desigualdades e tratá-las.

Logo no início do seu mandato. o governador Aécio Neves estabeleceu como visão de futuro para a
sua gestão tornar Minas o melhor Estado para se viver. Para alcançar esse objetivo na sua amplitude,

o governador, ao compor a sua equipe, não somente procurou observar o principio da representação
adequada das forças políticas de sustentação de seu governo - imprescindíveis ao exercício demo-
crático do poder num Estado de tão ricas tradições de vida pública e política como é Minas Gerais -.
mas também buscou assegurar o concurso de quadros técnicos bem qualificados, como especialistas
em gestão pública em seus mais variados campos de atividade, com a incumbência de indicar o

Promover o saneamento ambiental contribui de modo direto para

aumentar rapidamente o indicador mais utilizado para acusar o nível

de prosperidade econômica e social de uma população - o IDH.

caminho para se atingir essa visão

de futuro. Para tanto, o governador
fixou três pilares para o Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento Integra-
do (PMDI): reorganizar e moderni-

12
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zar a administração pública estadual - isso está ocorrendo em pleno exercicio, com a redução
da máquina pública, dos números de secretarias e de cargos comissionados; promover o desenvolvimen-

to econômico e social em bases sustentáveis; recuperar o vigor e o prestígio político de Minas Gerais.

O percurso que levará Minas a alcançar essas três maiores metas do programa de governo passa.
sem dúvida, por uma conjugação de fatores, dentre os quais se destaca o conteúdo do debate sobre

o saneamento ambiental. que será realizado nesta Casa durante três dias. O momento é dos mais
adequados, já que está em curso no governo federal, capitaneada pelo Ministério das Cidades, a
preparação de um projeto de lei sobre saneamento básico a ser remetido ao Congresso Nacional. Nos

debates ocorridos, o governo de Minas tem participado aúvamente. especialmente por meio do Fórum de
Secretários Estaduais de Saneamento, em que sempre esteve presente a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), sob minha direção há pouco mais de um mês.

Uma política pública eficaz para enfrentar as questões de saneamento ambiental em todos os seus
aspectos é capaz de gerar impactos altamente positivos na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
sobretudo das camadas mais carentes da população. A razão é simples: promover o saneamento
ambiental contribui de modo direto para aumentar rapidamente o indicador mais utilizado para acusar
o nível de prosperidade econômica e social de uma população. denominado índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), consagrado hoje pelas Nações Unidas como o melhor instrumento para medir o

desenvolvimento.

Até o surgimento desse conceito. o indicador mais comumente utilizado para se medir o

desenvolvimento de uma nação, região, cidade, área ou um espaço qualquer era o produto interno
bruto per capita (PIB per capita). Este, entretanto. não é capaz de acusar o desenvolvimento social

de uma comunidade e suas diversas nuanças.

Para obter-se uma medida mais
abrangente, surgiu em seu lugar o
10H, criado em 1990 pelos

economistas Mahbud Ul Haq e
Amartza Sen - o primeiro, natural

A eliminação do subsídio cruzado poderá ter efeitos extremamente

negativos: ele é um instrumento de justiça social, que possibilita a

transferência de recursos para as áreas mais carentes.
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do Paquistão; o segundo. natural da Índia, mais conhecido
por ter sido agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em

1998. Os dois economistas tiveram a grande virtude de incluir

no conceito de desenvolvimento a questão da pobreza.

cotidiano das pessoas, como desenvolvimento urbano adequa-
do, transporte eficaz. educação e sistema de saúde eficientes.

Nesse sentido, saneamento ambiental é o controle de todos

os fatores do meio físico.

O IDH. denominação já consagrada pelo Programa Nacional
de Desenvolvimento das Nações Unidas, procura retratar,

além da renda. mais duas características desejadas e

esperadas para o desenvolvimento humano. A primeira é a

longevidade da população expressa pela esperança de vida ao
nascer: a segunda é o grau de maturidade educacional, que

traduz a escolaridade da população e que. operacionalmente,
é avaliado pela taxa de alfabetização de adultos e pela taxa

combinada de matricula nos três níveis de ensino.

A renda, calculada pelo PIB real por capita, é expressa em
dólares e ajustada para refletir a paridade do poder de compra
entre os países.

Qual é a importância do saneamento ambiental para o incre-
mento do IDH no nosso Estado e no nosso pais? Primeira-

mente, tomamos o que se chama esperança de vida ao nas-
cer, ou expectativa de vida, que traduz quantos anos de vida,

em média, uma pessoa tem ao nascer numa determinada
área. seja um país, um Estado. uma região ou uma cidade.

Pelo IDH, a esperança de vida ao nascer varia de 20 anos,
considerada uma expectativa de vida muito baixa. a 80 anos
ou mais. tida como uma vida mais longa. É conhecida de
todos a relação estreita que se estabelece entre o sanea-

mento e a saúde pública. Um desses conceitos básicos é a
definição de saúde. que, segundo a Organização Mundial de

Saúde (OMS), é o completo bem-estar físico, mental e soci-
al, não somente a ausência de doenças. Quando desejamos

saúde a alguém. estamos desejando que essa pessoa não
adquira nenhuma doença, deixando de levar em considera-

ção que ela precisa estar em perfeito bem-estar, de maneira
geral. com seu trabalho, sua família e consigo própria para
realmente ter saúde. Esse conceito de saúde tem a conveni-
ência de agregar a condição do ser humano como ser dife-
renciado não só por suas atividades físicas. mas também
por seus atributos mentais, espirituais e morais e por sua
capacidade de adaptação ao meio em que vive. Logo, para
se alcançar e manter a saúde do homem, é necessário de-
senvolver outras atividades que interferem diretamente no

Dai emerge a saúde pública, que é a arte de promover, pro-

teger e recuperar a saúde. através de medidas de alcance
coletivo e de motivação da população. Por isso, a saúde diz

respeito, de modo direto, ao bom exercício das funções de edu-
car e prevenir. A saúde pública tem como colaboradores a me-

dicina preventiva e social e o saneamento do meio ambiente.

É clara a relação entre saneamento e saúde pública: o sane-
amento exerce um controle da prevenção de doenças e da
preservação do meio ambiente e da saúde. Esse controle

consiste, entre outros aspectos. em proporcionar o abasteci-
mento de água de boa qualidade, a disposição e o tratamen-

to de esgotos. a renovação do lixo, a drenagem de águas
pluviais, o controle de roedores e artrópodes, recreação.

educação, hospitais e outros aspectos diversos, como cemi-
térios, monitoramento de ruídos e planejamento territorial.

Nessa área. é preciso dizer que o saneamento básico é um
fator de grande importância para a preservação da saúde do

homem, pois se responsabiliza por sistemas de tratamento e
distribuição de água, coleta e tratamento de efluentes do-

mésticos e industriais, coleta e disposição de resíduos sóli-
dos. Onde há esgotos a céu aberto, existem mais doenças

infecciosas e mortalidade infantil. É indiscutível que oinvesti-
mento em saneamento reduz os gastos com saúde, numa pro-
porção muito maior do que qualquer outro tipo de intervenção.

Segundo a OMS. cerca de 85% das doenças conhecidas

são de veiculação hídrica. Também chamadas de doenças da
pobreza. são transmitidas direta ou indiretamente pela água.

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
água de boa qualidade para o consumo humano e seu forne-
cimento continuo asseguram a redução e controle de diarréi-
as, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, hepatites,
conjuntivites, poliomielites, escabioses, leptospirose, febre
tifóide, esquistossomose e malária, doenças típicas que aco-
metem principalmente a população pobre.
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Coleta regalar, acondicionamento e destinação final bem

equacionados do lixo diminuem a incidência de casos de fe-

bre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose,

cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose. cólera e fe-

bre tifóide.

Ainda segundo a Funasa. drenagem e esgotamento sanitá-

rio são fatores que contribuem para a eliminação dos vetores

da malária, das verminoses, da esquistossomose, da

cisticercose e da teniase.

Da mesma forma, melhorias sanitárias domiciliares e de ha-

bitação rural estão diretamente relacionadas com a redução

da doença de Chagas, esquistossomose, verminose,

escabiose. tracoma e conjuntivites.

Portanto. fica claro que investimentos na área de saneamento

ambiental. por serem de imediata influência na área de saú-

se centrarmos esforços na saúde dos mais desfavorecidos e

nos países ou regiões de menor desenvolvimento.

Melhorar a saúde e a esperança de vida das pessoas po-

bres é um fim em si e um bem e um objetivo fundamental de

desenvolvimento econômico. Por outro lado. é igualmente

um meio de ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento

do milénio, estabelecidos por dirigentes mundiais em 2000.

Com base nas constatações dos seis grupos de trabalho e

nos 95 estudos por eles elaborados. a comissão concluiu
que um investimento suplementar de US$66 bilhões por ano

na saúde gerará um mínimo de US$360 bilhões anuais. isto

é. propiciará um retorno seis vezes superior ao investimento.

Cerca de metade desses resultados serão benefícios eco-

nômicos diretos: as populações mais pobres terão maior

longevidade, desfrutarão de muito mais dias de boa saúde

Coleta regular, acondicionamento e destinação final bem equacionados do lixo diminuem a incidência

de casos de febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase,

leptospirose, cólera e febre tifóide.

de pública, repercutem rapidamente na evolução do IDH de

uma comunidade ou nação. Se queremos melhorar o nosso

IDH. temos de investir pesadamente na solução dos proble-
mas de saneamento ambiental.

Um segundo vetor em que o setor de saneamento ambiental

influi positivamente na evolução do IDH é o incremento da

renda. Falamos que o IDH depende de longevidade, expec-
tativa de vida ao nascer, e depende. em segundo lugar. da

renda, até pelos próprios benefícios diretos dos investimen-

tos em saneamento ambiental na área de saúde pública.

A OMS estabeleceu em 2000 uma comissão de

macroeconomia e saúde, composta por economistas de re-

nome, peritos de saúde pública, para estudar as ligações

entre um maior investimento na saúde, o desenvolvimento

econômico e a redução da pobreza. No seu relatório de de-
zembro a 2001. os 18 membros da comissão colocaram a

saúde no centro do programa mundial de desenvolvimento.

Segundo a comissão, os melhores resultados serão atingidos

e, em conseqüência, terão menos gastos com saúde e ren-

dimentos superiores. A outra metade será a conseqüência

dos benefícios econômicos indiretos, resultantes da maior
produtividade individual. Dessa forma, não há como não con-

siderar o estratégico papel do saneamento ambiental no de-
senvolvimento sustentável do Brasil e de Minas Gerais.

Ciente da importância econômica do saneamento ambiental,
o governo militar, em pleno milagre econômico. procurou ata-

caro histórico déficit de atendimento de saneamento básico

brasileiro. No início dos anos 70, foi criado o Plano Nacional

do Saneamento (Planasa), que definiu o marco inicial para
investimentos a serem executados por meio do hoje já extin-

to Banco Nacional da Habitação.

Embora legitimamente criticado por seu aspecto

centralizador, o Planasa permitiu a expansão dos serviços

de saneamento, enquanto o governo foi capaz de financiá-la

por meio de recursos públicos. Desse modo, entre 1970 e

1990. o abastecimento de água nas áreas urbanas do Brasil
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boração -, que pretendem modificar radicalmente o marco

regulatório do setor de saneamento.

subiu de 60% para 86% dos domcilios, e a coleta de esgoto

urbano passou de 22% para 48%.

Não obstante esse reconhecido avanço, o fim do regime mi-

litar, acompanhado da crise fiscal, e a conseqüente redução

da capacidade de investimentos dos entes federados nas

áreas de infra-estrutura impõem a necessidade de se repen-

sar o novo modelo que conduza o saneamento ambiental a sua

meta mais importante: a universalização do atendimento.

As reformas administrativas realizadas nos anos 80 e90 não

modificaram a estrutura básica da distribuição federativa de

funções relacionadas ao saneamento. Ainda prevalece um

sistema em que o governo federal arrecada e redistribui, por

meio de financiamentos, os recursos da principal fonte de

investimentos na área de saneamento ambiental: o Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). reserva destinada

à indenização de trabalhadores demitidos sem justa causa.

ou seja, uma fonte de recursos que não pertence à União,
mas a toda a sociedade.

Na atual conjuntura, os serviços de saneamento básico são

providos por 27 companhias estaduais, que controlam a maior

parte das operações no setor, com base em contratos de

concessão dos serviços com cerca de quatro mil municípios

brasileiros. Nos demais municípios. os serviços são opera-

dos por autarquias e órgãos municipais de saneamento.

Uma razão muito simples explica a manutenção desse siste-

ma assentado na atuação das companhias estaduais de sa-

neamento. Até o momento não se imaginou um novo marco

regulatário mais eficaz que o estabelecido pelo Planasa para

o setor e capaz de conseguir agregar duas variáveis aparen-

temente rivais: como universalizar o saneamento ambiental.

levando qualidade de vida a todos os brasileiros. indepen-

dentemente de sua condição socioeconõmica e/ou da quali-
dade de seu domicílio, em um país de dimensões continen-

tais, com uma brutal desigualdade de desenvolvimento?

Daí a necessidade de cautela e bom senso quando se deba-
te. em nível nacional. o estabelecimento de um novo marco
regulatório para o saneamento ambiental. Convém fazer al-

gumas considerações acerca de dois projetos de lei - um

deles já em trâmite no Congresso Nacional e outro em ela-

O primeiro ponto importante: o estabelecimento de um siste-

ma nacional de saneamento que desconsidere o fator desi-

gualdade regional traria para a área de saneamento o que

hoje já ocorre em vários outros setores, ou seja, terá sanea-

mento quem pode pagar por ele.

Não podemos desconsiderar as vantagens comparativas que

o provimento do saneamento básico em escala estadual, atra-

vés do mecanismo redistributivo do subsídio cruzado. repre-

senta para o alcance da meta da universalização.

Seria um contra-senso estabelecer um novo marco regulatório

para o setor de saneamento que simplesmente ignore toda

uma estrutura que foi responsável por um grande salto qua-

litativo na área de saneamento ambiental ao longo de 30 anos.

A eliminação do subsidio cruzado, por exemplo, poderá ter

efeitos extremamente negativos, pois ele possibilita, no mo-

mento. a transferência de recursos para as áreas mais ca-

rentes. É um instrumento de justiça social. A previsão de fun-

dos fiscais para o atendimento das necessidades das regi-

ões mais pobres e desprovidas dos serviços de saneamento

é de difícil implantação diante da crise fiscal que afeta a União.

os Estados e os municípios. Os municípios menores deixa-

rão de contar com essa possibilidade de recursos para cana-

lizar para a área de saneamento básico.

Outro ponto a ser destacado: o novo marco regulatório deve

ser formatado de maneira tal que garanta segurança jurídica

para o setor de saneamento, uma vez que segurança jurídi-

ca e respeito aos contratos preestabelecidos são condição
sine qua non para a criação de um ambiente seguro para a

atração de investimentos para o setor.

Sob esse aspecto cabe refletir sobre as conseqüências da
introdução do contrato de programa - figura nova no direito
administrativo brasileiro - na relação entre entes federados,

notadamente na relação entre empresas estaduais de sane-

amento e municípios concessionários, pelas seguintes ra-

zões: os contratos entre entes federados deverão ser forma-
lizados por dispensa de licitação sob a forma de contrato de
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programa. ficando excluída, sob pena de nulidade, a adoção de outras
formatações: o contrato de programa poderá ser rescindido unilateral-

mente. por ato administrativo motivado, sem necessidade de autoriza-

ção legislativa nem prévia indenização aos investimentos realizados:

em caso de extinção do contrato de programa, ao poder concedente é

conferido poder para tomar posse e propriedade imediatas dos bens

vinculados aos serviços.

Vê-se que o contrato de programa, uma vez introduzido obrigatoria-

mente na relação entre poder concedente e concessionário, irá reverter
em quebra da estabilidade dos contratos atualmente em vigor, eleva-

ção do risco para possíveis investidores públicos e privados, o que acar-

retará decréscimo de investimento do setor de saneamento, inclusive

na intenção de desenvolver as Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Assistimos. em Minas Gerais. a inúmeros casos desse tipo: a cada su-

cessão municipal se procura, na própria bandeira das campanhas elei-

torais, questionar os contratos e modificar as regras existentes. supri-

mindo e denunciando os contratos. Que isso se faça dentro da lei não é

Há lugar para as companhias estaduais de saneamento, há lugar para as companhias municipais de

saneamento e há lugar e espaço para o desenvolvimento de PPPs.

problema, mas fazer apenas para fins de propaganda eleitoral, promo-

ção de candidatos populistas, é algo que nos inquieta.

Por fim. no momento em que o governo federal propõe profundas mu-

danças no arcabouço institucional do setor de saneamento. temos a

fazer. considerando o pequeno tempo hoje disponível, apenas um bre-

ve, mas fundamental posicionamento: devemos ser fiéis ao Estado de-
mocrático de direito, defensores incondicionais na idéia de federação.

Originário da Constituição norte-americana de 1787, o Estado federal é

o modelo de organização estatal adotado pelo Brasil desde 1891.

É muito importante que o Brasil não apenas conserve o modelo federa-

tivo, mas o aperfeiçoe e o aprofunde porque, num pais de 8.5 milhões

de quilômetros quadrados de área, de populações tão diversamente

distribuídas em termos de igualdade, de renda e de oportunidade de

crescimento em nosso território, seria um grave erro fazermos proces-

sos altamente centralizadores. É um engano pensar que proces-

sos em que a União aumente mais o seu poder sejam mais demo-

cráticos e sejam formas de assegurar uma melhor representação

de interesses populares.
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O Estado federal brasileiro é o modelo em que se preconiza
a descentralização política repartição de competências). a
participação dos Estados membros nas decisões do gover-
no federal. Por sermos uma democracia bicameral, temos
no Congresso o Senado. que é a representação dos Esta-
dos. Há muito engano em pensar que o Senador é represen-
tante do povo. Na verdade, cada Estado tem três senadores,
cuja função precípua é representar o interesse do Estado
como unidade da federação, buscando, nessa composição
igualitária de três membros. o maior equilíbrio entre os Esta-
dos que compõem a federação. Do outro lado, temos a Câ-
mara dos Deputados, esta. sim. representação popular. Na
verdade, o que podemos dizer, na melhor teoria e na melhor
forma de representação do Estado democrático de caráter
presidencialista, caracterizado pela repartição rígida de três
Poderes. é que a Presidência da República é a agência execu-
tora da vontade nacional, expressa no Congresso Nacional.

Muito há que se fazer para se avançar nesse processo de
federação no Pais. Muitas de nossas leis são inadequadas.
Exemplo disso é a lei do salário mínimo, que pode ter signifi-
cado um grande avanço para várias regiões e para vários
lugares menos desenvolvidos, mas que nada representa para
um Estado hiperdesenvolvido como São Paulo.

Poderia tomar aqui outros exemplos de federalismo, como o
americano, em que os Estados gozam de tal autonomia, que
costumam ter leis diferentes para uma mesma questão, como
é o caso da lei penal - o que é crime num Estado não o é
para o outro. Há penas diferentes em diferentes Estados.

Há exageros nesse federalismo, levado às ultimas conse-
qüências. Mas não podemos pensar no modelo de maior cen-
tralização na União.

Dois são os principais requisitos para a fortificação e a ma-
nutenção do sistema federativo: o primeiro é a existência de

uma Constituição com cláusulas pétreas: o segundo é a exis-
tência e a viabilidade de controle das leis, para não haver
afronta à Lei Maior.

É indeclinável a tarefa das pessoas públicas deste país de
zelar pela constitucionalidade das leis. Sim. pois o controle
dessa constitucional idade é peça-chave de proteção estrutu-
ral do modelo estatal brasileiro, ao lado da rigidez do texto
constitucional. marcado pela existência das cláusulas que não
podem ser modificadas. É por meio desse controle de leis
que o cidadão se protege de ilegalidades e de abusos. exi-
gindo o cumprimento do contrato social firmado para o bem
de todos e forçando os detentores do poder político a agirem
nos limites da lei. Foi para isso que cada cidadão abriu mão
de parcela da sua liberdade, almejando o bem comum e a
proteção individual. Essa é a essência do chamado contrato
social do Estado democrático.

Cientes dessa nossa responsabilidade comum e reiterando
indeclinável o dever de ser fiel à Constituição da República,
esperamos que neste seminário legislativo se desenvolvam
discussões e debates de elevado nível, com propostas e pro-
jetos inovadores que contribuam para o aperfeiçoamento do
setor de saneamento ambiental. Os desafios a serem enfren-
tados no saneamento básico ainda são grandes. O número
de municípios que não têm esgoto sanitário e coleta e dispo-
sição final do lixo constitui desafio tão grande. que não deve-
mos pensar em modelos exclusivistas. Há lugar para as com-
panhias estaduais de saneamento, há lugar para as compa-
nhias municipais de saneamento e há lugar e espaço para o
desenvolvimento de PPPs. já que os Estados e os municípi-
os estão com sua capacidade de investimento bastante
enfraquecida. Portanto. devemos também contar com a par-
ticipação do setor privado para conquistar mais rapidamente
as metas de universalização dos serviços de abastecimento
de água. de tratamento e de disposição final de esgoto, além
da eliminação e tratamento adequado do lixo.

Teodoro Alves Lamounier
c :- tadc de c'senvnl'.menv Regional e Polflica Urbana
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Quando começamos a elaborara Campanha da Fraternidade
sobre a água. a convite da Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil (CNBB), deparamos com as várias interfaces da
questão, uma das quais era o saneamento. Começamos a

pesquisar para ver como o saneamento se inseria na crise
planetária da água e como o Brasil se situava nesse contexto.

Estive na cúpula mundial do meio ambiente, em Joanesburgo,

onde a ONU distribuiu um documento correlacionando água.
saúde. energia. agricultura e biodiversidade, essas cinco

interfaces da água usadas para medira IDH. Segundo o do-
cumento. numa população mundial de 6 bilhões de habitan-

tes, 1,2 bilhão, ou seja. 20% da humanidade. não têm aces-
soa um simples copo de água limpa por dia: e 2.4 bilhões de

pessoas. ou seja, 40% da população mundial. não têm aces-
so ao saneamento. A continuar nesse ritmo, em 2050 dobra-

remos esses números numa população de 9 bilhões. Isso dá
a dimensão planetária da cnse da água e. nesse contexto,
da crise do saneamento. E mais ainda: 50% dos leitos hospi-
talares do mundo são ocupados por pacientes portadores de

doenças veiculadas pela água, e uma em cada cinco crian-
ças que morrem na face do planeta é vitimada por doenças

decorrentes da falta de saneamento bási-
co. E os números tendem a se agravar.	Segundo aOF
sendo esses os fatores que contribuem	da popul
para a crise proQressiva da áciva.

Quando elaborávamos a Campanha da
Fraternidade, ainda não dispúnhamos dos
dados do Brasil. que foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatis-
tica (IBGE) no final do ano passado. Con-

seguimos esses dados por meio da Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde e constatamos que os números brasileiros
eram mais alarmantes que a média mundial. Vinte por cento
da população brasileira não tem acesso a água potável; por-
tanto 36 a 40 milhões de brasileiros não dispõem todos os
dias de um copo de água potável para beber. Consultando
os professores da USP autores do livro Águas Doces no
Brasil'. soubemos que 40% da água das torneiras não têm
potabilidade confiável porque nossos tratamentos de água -
e nossos técnicos sabem disso muito bem - deixam a dese-
jar. Faz-se um tratamento bacteriológico, mas não se faz um
exame para verificar se a água contém metal pesado, resí-
duo de agrotóxico. mercúrio, e o que hoje chamamos de con-
taminação refinada da água - contaminação por hormônio.
restos de quimioterapia. etc. A técnica para se detectar esse
tipo de contaminação é muito mais sofisticada. Não dispo-
mos, nos nossos tratamentos convencionais de água, de sis-
temas capazes de fazer essa apuração.

Um funcionário da Companhia de Saneamento do Paraná
(Sanepar) explicou que eles costumam fazer, a cada 15 dias.
o exame de metal pesado e. no dia em que constatam

contaminação, não jogam a água na rede
lU, 20%	de abastecimento. Ele só não explicou o que

acontece nos outros dias em que o exame
não é feito. O problema ê muito mais grave
do que nos é dado ver ou perceber pelo
olfato. A questão da potabilidade da água é
mais séria.

Além do dado já citado, 50% dos lares brasi-
leiros não têm coleta de esgoto. e 80% do

ção mundial

não têm acesso a um

simples copo de água

limpa por dia, e 40%

não têm acesso ao

saneamento.
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esgoto coletado não é tratado antes de ser jogado nos rios. O Brasil,
que tem a maior malha de bacias hidrográficas do planeta. tem 70%

dos rios contaminados. O esgotamento sanitário, industrial, hospitalar
ou doméstico não é a única razão da contaminação da águas. No cam-

po. há grave contaminação por agrotóxicos: os resíduos de nitrato es-
tão se acumulando no solo, é apenas questão de tempo para atingirem

os lençóis freáticos. Estamos colhendo os frutos de um modelo de de-
senvolvimento de 40 anos. São frutos amargos, e os piores possíveis

no que se refere a saneamento e a água.

Estive em uma romaria da terra e da água em Sananduva. no Rio Grande
do Sul. onde o prefeito havia perfurado oito poços com 1 00 de pro-
fundidade. e todos estavam contaminados por urina de porco. Isso
mostra o nível de contaminação a que estamos chegando.

Tudo isso faz parte de uma crise maior da humanida-
de, a crise de sustentabilidade. Há uma realidade trá-

gica de mortalidade infantil e de impacto sobre a saú-
de, não somente a saúde física. A água contaminada e

as cidades malcheirosas causam impacto sobre a vida
psíquica. Portanto, trata-se de uma agressão física e

psíquica que nos induz a uma sociedade doentia.

50% dos leitos

hospitalares do mundo são

ocupados por pacientes

portadores de doenças

veiculadas pela água; uma

em cada cinco crianças que	Quando o governo abordou a questão do saneamento,
morrem na face do planeta é	foi uma luz nova que surgiu. Minas já vem fazendo

vitimada por doenças	debates abertos, e algo de novo está acontecendo. É 

decorrentes da falta de	
momento de reagir. Ou o fazemos agora. ou

prosseguiremos nesse rumo e chegaremos ao caos
saneamento básico.	definitivo.

É preciso falar da história e de como a água e o sane-
amento se inserem no contexto dos direitos humanos. O Vaticano en-

viou uma carta para a CNBB. elogiando-a pela Campanha da
Fraternidade 2004— parece que é a primeira vez, em 40 anos. que isso
acontece - e solicitando que organize as igrejas da América Latina e,
se possível, do mundo, para definir a água como direito humano. Exis-

te uma resistência internacional das multinacionais da água e de go-
vernos locais em admitir a água como direito humano. Admite-se como
necessidade. mas não como direito.

Se a água é admitida como um direito. o Estado fica obrigado a cumprir
os três princípios dos direitos humanos: respeitar, proteger e prover.
Se é uma necessidade. não há uma obrigação. A meu ver, isso é uma
aberração, porque aquilo que é direito natural é obrigação do Estado.
Mas, hoje em dia. a necessidade e o direito natural não são reconheci-
dos equivalentemente como direito positivo. É preciso haver um decre-
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O Brasil, que tem a maior malha de bacias hidrográficas do planeta, tem 70% dos rios contaminados. ( ... )

Estamos colhendo os frutos de um modelo de desenvolvimento de 40 anos.

to internacional que obrigue o Estado a respeitar e proteger	nós. da Campanha da Fraternidade, o subsidio cruzado e
o direito à agua como um direito humano.

Por que colocamos a água como um direito humano e acha-
mos que isso deve estar no contexto dessa discussão? A
discussão sobre saneamento não é apenas técnica, é tam-
bém uma discussão política. ambiental e ética. A sociedade
tem que encontrar uma forma de gerenciar o saneamento e
a saúde que possibilite o acesso de toda a população. O
saneamento ambiental não pode ser privilégio de quem tem
recursos. Nas áreas ricas da cidade temos todos os níveis

	

de saneamento - esgoto, água tratada. Não é 

[decreco

________
ali que se deposita o esgoto ou o lixo. Como	 preiso
podemos colocar isso numa questão ética e

	

potitica de efetiva universalização. como está	 	in

essencial. sem ele ninguém vai investir nos municípios p0-

bres do Brasil. Outra ressalva que fazemos é referente às
parcerias público-privadas, porque o capital privado só vai
investir onde houver rentabilidade e retorno.

Digamos que eu more no sertão da Bahia, em Juazeiro, às
margens do rio São Francisco. De um lado está Juazeiro e
do outro lado está Petrolina. Petrolina é considerada um dos
municípios mais ricos do semi-árido brasileiro. É uma cidade
verticalizada, com prédios, avenidas asfaltadas, com toda

uma movimentação econômica decorren-

haver um	te da irrigação que há ali. Não parece que

se está no sertão.
iternacional que

na questão do saneamento, para que toda a
população seja beneficiada?

Eu estava ajudando a fazer a relatoria do di-
reito à terra e à água. do relator Flávio Valen-
te. da sociedade civil, e deparamos com uma
questão fundamental que tem que ser discuti-
da por Minas e pelo Brasil. No governo pas-
sado, no contrato com o Banco Mundial, foi
aceito que investir em saneamento era consi-
derado déficit público. Mesmo municípios com
recursos não puderam invesbr em saneamento
por conta de um contrato com os organismos
internacionais. José Serra tentou romper com

Não houve uma única empresa privada que
se interessasse pelo serviço básico de
Petrolina. Ora, se as empresas privadas
não se interessam nem pelas cidades ri-
cas do semi-árido brasileiro, obviamente
não iriam se interessar pelas cidades po-

Existe uma resistência	bres. Questões como essa devem ser

internacional das	muito bem pensadas, para não se criar

multinacionais da agua e a exclusão social do saneamento. Se
partirmos do principio de que só haverá

de governos locais em	investimento onde houver retorno, não

admitir a água como	conseguiremos atingir a universalidade.

direito humano.	 O próprio Ministro das Cidades disse que

obrigue o Estado a

respeitar e proteger o

direito à água como um

direito humano. ( ... )

isso e não conseguiu. Se aceitamos, num novo -
contrato, seja com o FMI. seja com o Banco Mundial, que
investir em saneamento conbnua sendo déficit, só teremos
uma política de compensação. Temos que romper com esse
contrato, seja de forma negociada. como o governo está ten-
tando, seja por decisão governamental, sob pena de provo-
car um impacto terrível na população brasileira. Nossas em-
presas públicas estão sucateadas. mas há dez anos não po-
dem investir. Essa precariedade geral tem por detrás uma
condução politica, e não vamos conseguir mudar se não mo-
dificarmos essa questão política.

Li o anteprojeto de saneamento e faço a ele algumas ressal-
vas. Uma é que ele não considera o subsídio cruzado. Para

isso somente será viável em 20 anos, se
fizermos investimentos constantes. Trata-se de uma necessida-
de da sociedade brasileira, por isso será muito difícil encontrar-
mos um partido político, ou um membro da sociedade civil, que
não esteja interessado em discutir esse assunto de forma sincera.

É necessário que se estabeleça uma espécie de pacto nacio-
nal pelo saneamento, para que daqui a 20 anos tenhamos
uma sociedade mais saneada, mais justa e com melhor qua-
lidade de vida para todos nós.

Roberto Malvezzi
jc di: texir, r	Caiíipiriti	 dO'1
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ampliando o conceito detu-,
A gestão associada é outro aspecto do anteprojeto de lei que ajuda os municípios com dificuldades na

prestação dos serviços. Em áreas onde é possível definir um local para acondicionar os resíduos sólidos,

pode haver gestão associada de mais municípios.

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
(Assemae) nasceu noTriãngulo Mineiro, em 1984. Foi criada com
a idéia de fortalecer os municípios que, naquela época, estavam
fora do Plano Nacional de Saneamento (Planasa). Hoje a Assemae

tem força nos cenários nacional e internacional. Ela faz parte do
conselho da ONU que vem discutindo o cumprimento das metas

do milênio.

A posição que trago sobre o anteprojeto de lei não é só da Assemae.

que congrega 1.800 serviços autônomos no Brasil. mas também
de outras entidades que fazem parte da Frente Nacional pelo

Saneamento Ambiental: o Fórum Nacional de Reforma Urbana. a
Federação Intersindical de Engenheiros (FASE). o Instituto de

Defesa dos Consumidores (IDEC) e a ONG Água e Vida. Essas
entidades se reuniram e fizeram discussão aprofundada do
anteprojeto de lei antes mesmo dos seminários regionais que

ocorreram pelo país afora. Tiveram oportunidade de debater

calorosamente vários pontos desse anteprojeto de lei que mobiliza
as mais diversas posições.

Essas entidades acreditam que o anteprojeto de lei é muito bem-
vindo. Vem num momento em que o setor de saneamento está
totalmente desestruturado. Depois do Planasa. não se criou um
órgão que o sucedesse. Há experiências em Câmaras de alguns
Estados. que não conferem ao saneamento a estrutura do Sistema
Único de Saúde (SUS), por exemplo, O SUS, com todas as suas
mazelas. tem uma ordem para o setor de saúde e sua estrutura.
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Todos têm de rezar por aquela cartilha, e é uma experiência
internacionalmente reconhecida.

Lembramos que muitos pontos discutidos no seminário
Saneamento È Básico. em 1992, constam nesse anteprojeto de
lei. Nós, das entidades, apresentamos. na consulta pública. 58
emendas e cinco substitutivos ao texto original. Passo a detalhar
alguns pontos que essas entidades consideram como positivos e
negativos no projeto.

Em primeiro lugar, existe a questão da abrangência. No anteprojeto

de lei, do ponto de vista das diretrizes dos serviços de saneamento

O contrato-programa ajuda a resolver o problema dos concessionários privados, que vêm questionando a

dispensa de licitação dos municípios das companhias estaduais.

básico, é fundamental ampliar o conceito de saneamento básico

para além de água e esgoto, considerando os resíduos sólidos e
o manejo de águas pluviais, o que é muito oportuno.

O Planasa trouxe serviços muito bem prestados na área de
abastecimento de água. O representante da CNBB afirmou que

apenas 20% da população da área rural tem água encanada e
50% não têm acesso a água com facilidade. Se por um lado, na

área urbana. há uma boa situação da água, na área rural, temos
uma situação bastante precária. O Planasa conseguiu avançar

em relação à água na área urbana. Temos de reconhecer essa
realidade. Temos 50% da população com esgoto coletado, e menos
de 10% do esgoto produzido no pais é tratado. Isso não é uma
referência positiva para ninguém.

Em relação aos resíduos sólidos, o número é positivo na área
urbana, mas temos uma mazela incontestável na área rural.

Quanto às enchentes, é desnecessário dizer que as pessoas
morrem por falta de manejo controlado das águas pluviais. Por
isso, é fundamental que o pais tenha uma lei que considere todas

essas quatro áreas como sendo de saneamento básico. Nas
discussões feitas nos seminários regionais. tivemos a preocupação

de que algum segmento dissesse: não, saneamento básico ê só
água e esgoto. E era muito. porque temos receita para água e esgoto,
mas não temos para resíduos sólidos e drenagem. Se há poucas
receitas, disputar esse recurso com outras áreas significará tirar de

uma área que já tem pouco e levar para outra que não tem nada.
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Outra discussão é sobre a forma de obter recursos para as
outras áreas. Pensar o saneamento básico de forma
abrangente parece-nos um bom propósito. È claro que ter
somente água encanada não é bom; é preciso ter, além dis-
so, o esgoto coletado e tratado, o resíduo sólido coletado
adequadamente. bem disposto, e a água pluvial bem
gerenciada e manejada.

Essa é a visão da abrangéncia que o anteprojeto de lei traz e
nos parece interessante. Do ponto de vista da política nacio-
nal do saneamento ambiental, o anteprojeto vai além. em
outras áreas que englobam os resíduos de forma genérica.
no controle da educação ambiental e outros pontos.

O anteprojeto não inova quanto à definição da titularidade,
se é municipal ou estadual. Diz que são serviços de interes-
se local e estabelece que algumas etapas do saneamento
são de interesse local. Nos seminários não foi discutido se a
titularidade do serviço de saneamento de interesse local, das
unidades que estão no âmbito do município, é municipal. Há
controvérsias nos chamados serviços integrados ou unida-
des de interesse comum. O art. 25. § 3. da Constituição diz
que cabe ao Estado criar regiões metropolitanas ou

Outro exemplo é o controle da qualidade da água de municí-
pios de pequeno porte que não conseguem nem ter um labo-
ratório. Eles podem se consorciar e criar um laboratório para
fazer o controle da qualidade da água. Poderia citar inúme-
ros exemplos de gestão associada e do consórcio de muni-
cipios. que serão ajudados por esse anteprojeto. Portanto.
preocupamo-nos com a relação entre o município e a com-
panhia estadual do ponto de vista da concessão do serviço.

O contrato-programa ajuda a resolver o problema dos con-
cessionários privados, que vêm questionando a dispensa de
licitação dos municípios das companhias estaduais. Se con-
seguirmos melhorar a proposta da redação do anteprojeto.
creio que avançaremos na relação dos municípios com as
companhias estaduais, por meio de instrumento legal, pon-
do fim â controvérsia da vulnerabilidade dos contratos de
concessão com dispensa de licitação.

A Assemae é extremamente favorável à dispensa de licita-
ção para as companhias estaduais. Defendemos essa tese
há muito tempo. Precisamos de instrumentos perfeitos e le-
gítimos para o exercício do poder concedente de quem quer
conceder os seus serviços. A figura da gestão associada.

As PPPs cabem para rodovias, portos e ferrovias, mas não para o saneamento.

Essa vai ser a linha da privatização, o que nos preocupa bastante.

microrregiôes com a função de integrar os serviços de interesse
comum. Cabe ao Estado criar as regiões metropolitanas e as
microrregiões com a finalidade de integração. Afirmar que cabe
ao Estado é diferente de dizer que a titularidade é do Estado.

Recentemente, a Copasa de Minas Gerais renovou a con-
cessão com o município de Belo Horizonte, reconhecendo
que. na região metropolïtana, o município é titular. sendo
fundamental, portanto, a renovação do contrato, por meio de
convênio, com a companhia estadual. Isso foi um ato de matu-
ridade e de respeito ao pacto federativo, o que defendemos.

A gestão associada é outro aspecto do anteprojeto de lei que
ajuda os municípios com dificuldades na prestação dos ser-
viços. Em áreas onde é possível definir um local para acon-
dicionar os resíduos sólidos pode haver gestão associada
de mais municípios, para fazer a disposição final num deter-
minado município e um consórcio entre outros municípios.

que está no anteprojeto, e o instrumento do consórcio público
ajudam a regular o planejamento e a fiscalização dos serviços.

È preciso acabar com a idéia de que saneamento é apenas a
prestação do serviço, pois há outros princípios por trás. como
a regulação. a fiscalização e o planejamento. A gestão asso-
ciada e os consórcios públicos ajudam esse entendimento.
Neste seminário ficou clara a predisposição de atacar os
consórcios públicos como algo que possa contrapor-se à
sobrevivência das companhias estaduais. Se o anteprojeto
de lei coloca esse risco. temos de mudar sua redação.

Tenho que destacar os conflitos marcantes que vimos no semi-
nário e que devem ser bem debatidos neste encontro de Mi-
nas. O primeiro é a delegação de serviços às companhias esta-
duais. Alguns dizem que o anteprojeto de lei acaba com as com-
panhias estaduais, e outros, como eu, afirmam que não acaba.
pois é possível trabalharmos uma redação mais adequada.
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O anteprojeto diz que é permitido dispensar a licitação com

as companhias estaduais. mas, com certeza, devemos ter

contratos de concessão com regras. metas e transparência

na prestação de serviços. Precisamos melhorar o anteproje-

to naquilo que não está bem e trabalhar uma possibilidade de

permanência das companhias estaduais. com  a figura dos con-

sórcios para além da prestação, como disse anteriormente.

Os subsídios cruzados são outro ponto polêmico. É claro

que não podemos defendê-los em municípios em que as

companhias estaduais possuem um superávit que irá com-

poro caixa do Estado. Quando o superávit primário é utiliza-

do para as obras de saneamento dos municípios mais po-

bres, é bem aceito, e o anteprojeto de lei abre espaços para

a transparência dos subsídios cruzados. Não devemos aca-

bar com eles, mas é preciso haver regras claras. transparência

e controle fiscal. Não podemos defender que o excesso de

tarifas seja ulizado para compor o caixa do Estado, ou até

mesmo seja repassado para acionistas de companhias esta-

duais. Também não defendemos que nos municípios haja re-

passe para outros serviços que não o saneamento. O antepro-

jeto traz muitos instrumentos importantes para todos os casos.

para uma cidade de 100(?) habitantes custa R$1,06. Se essa
mesma obra for contratada de uma autarquia municipal. cus-

tará cerca de R$0.54 por melro cúbico. Não preciso mencio-
nar aqui a lógica que está por trás da iniciativa privada. Não

podemos dizer que todo recurso que vem a mais é bom. Isso
não é verdade. Se custar mais caro. alguém estará subsidi-

ando. e esse alguém é o Estado. Assim estaremos mudando
o equilíbrio: pegando os poucos recursos do Estado para

prover, com saneamento, a quem não tem e entrando com
recursos do Estado para subsidiar o custo maior da PPP.

Portanto, somos pela retirada da PPP desse anteprojeto de lei.

Temos que avançar, e este seminário tem que colocar a mes-

ma questão para Minas Gerais. As PPPs cabem para rodovias,

portos e ferrovias, mas não para o saneamento. Essa vai ser a
linha da privazação, o que nos preocupa bastante.

Por fim, o controle social. Achamos importante haver conse-
lhos, conferências. fundos... É preciso que haja conselhos

de fiscalização e de regulação. mas que essa regulação seja
feita nos três níveis da Federação. Eventualmente. podere-

mos usar a estrutura de um órgão regulador já criado como

um órgão técnico para se fazer um convênio, mas esperamos

Não devemos acabar com o subsídio cruzado, mas é preciso

haver regras claras, transparência e controle fiscal

No que se refere a planejamento, o anteprojeto possibilita
que avancemos bastante. Hoje temos pouquíssimos casos
de companhias sem projetos. sem planos de curto, médio
ou longo prazos.

O anteprojeto de lei avança, e muito, na relação com o direi-
to dos consumidores. Se trabalharmos uma redação capaz
de garantir o controle social do serviço de saneamento. para
melhorar a prestação desse serviço, estaremos dando um
grande passo. Ressalto que não é possível engessar a pres-
tação nem os prestadores, por isso temos que agir com bas-
tante cuidado.

Somos favoráveis à retirada do saneamento das PPPs. Al-

guns afirmam que, quanto maior é o recurso que vem para o
setor. melhor é a situação, mas isso é discutível.

A Assemae fez um estudo para comparar obras contratadas
na unidade de PPP para tratar o esgoto. O metro de esgoto

que os conselhos sejam deliberativos. Não é possível continu-
armos a ter conselhos consultivos. Temos várias propostas de

mudanças no projeto de lei que vão nessa direção.

Trata-se de um projeto bastante denso. conveniente. Temos
muita esperança de que haja um desdobramento desse an-
teprojeto de lei nos três níveis da federação.

A Assemae tem um site - www.assemae.org.br -, onde po-
dem ser encontradas nossas propostas. além de uma visão
geral sobre o projeto de lei.

Silvano Silvério da Costa
cerre da Assccaç:do N

de Saneamento - Assernae
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diretrizes para uma Dolíticar'L-	rfe, e L

O que nos preocupa no contrato de programa é
a falta de garantias ao prestador do serviço: a possi-
bilidade de denúncia por mero ato administrativo, sem
indenizaçào prévia, deixa o investidor público-priva-
do sem a menor segurança.

Desde 1988. a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (Abes) vem discutindo, juntamente com outras enti-

dades. projetos de lei que dêem diretrizes para o saneamento
em nosso pais.

Para alguns, nada foi feito após o Planasa. Na verdade, foi feito
o Projeto de Lei n° 1.999, que, apesar de aprovado no Congres-
so. teve o veto do governo federal. no início de 1995. Podería-
mos estar discutindo hoje a revisão do Projeto de Lei n° 1.999.

mas o governo da época não promulgou aquela lei.

Às vezes, falamos de saneamento ambiental e básico, mas nos
esquecemos dos resíduos, que acabam sempre sendo o primo
pobre do saneamento. Não podemos nos esquecer de que a
poluição do mundo está nos resíduos.

No que diz respeito ao projeto de lei em si, é lamentável que
não tenhamos podido ouvir o representante do Ministério. Con-
sidero um marco a criação do Ministério das Cidades: é impor-
tante que o setor de saneamento brasileiro tenha endereço.
Esperamos que esse Ministério tenha vindo para ficar. As pes-
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lidade de denúncia por mero ato administrativo, sem indeni-

zação prévia, deixa o investidor público-privado sem a me-
nor segurança. Ele pode fazer um investimento enorme, e,

de repente, por vontade política, haver uma troca de coman-
dante, e ele ter de ir brigar na Justiça.

soas que lá estão são ligadas ao saneamento e têm boa-

vontade para fazer um projeto de lei que atenda aos anseios
de todos - Federação. Estados, municípios e. especialmen-
te. o usuário.

As diferenças entre regiões do pais também devem ser con-

sideradas. Na semana passada, estive em Belém. onde há
uma cidade de 35 mil habitantes que não tem sequer um

metro de rede de água. É preciso perceber o gigantismo do
Brasil e as diferenças existentes entre as regiões para que,

no momento da criação das leis, se elaborem propostas
abrangentes. e não extremamente específicas a ponto de
engessarem o pais.

Abordarei algumas considerações feitas anteriormente. num
seminário em Brasilia, entregues ao Dr. Abelardo. São posi-

ções da Abes, que se encontram no seu site: abes-bn.org.br .
Consideramos que o projeto avança no que se refere a direi-

to do usuário e no controle social. Ele prevê garantias, mas é
necessário reavaliarmos algumas exigências, porque o usu-

ário precisa da informação. Devemos discutir como essa in-
formação será divulgada.

Em nosso ponto de vista, o projeto engessa um pouco essa
questão. A prestação do serviço é feita por concessão ou por

permissão, mas, quando é feita pelo próprio titular, não há
previsão de controle. Nos municípios em que essa presta-
ção é feita diretamente, o projeto não contempla informação
ao usuário ou cliente quanto á qualidade da água e outros
aspectos. O usuário é soberano e tem de receber informa-
ções sobre quaisquer tipos de prestação de serviços, seja
por concessão, seja diretamente.

No que se refere aos consórcios, eles estão muito bem defi-
nidos no art. 241 das Disposições Gerais da Constituição
Federal. Os consórcios já existem, sendo que alguns funcio-
nam e muitos funcionam mal.

Causa-nos preocupação usar essa figura na gestão do sa-

neamento, pois o consórcio tem uma natureza convencional
e voluntária e, portanto. pode ser denunciado a qualquer
momento.

Quanto ao contrato de programa, a preocupação é a falta de

garantias ao prestador do serviço. Os investimentos em sa-
neamento são sempre de retorno a longo prazo. E a possibi-

Quanto a subsídios cruzados e fundos, nós os achamos im-
portantíssimos. O subsidio cruzado é uma instituição que tem

viabilizado o melhor atendimento às populações mais caren-
tes do Estado, assegurando a universalização do serviço.

Defendemos sua manutenção e a transparência de sua apli-

cação.

O projeto prevê a criação de fundos nos municípios e nos

Estados. Como se trata de dinheiro que se encontra no se-
tor. a idéia é burocratizar o dinheiro criando fundos. O setor

precisa de dinheiro novo, e propomos a criação de um fundo
federal, o que não está previsto no projeto de lei. O próprio

Ministério reconhece que, nos próximos 20 anos, apenas para
água e esgoto. serão necessários F1$1713 bilhões para a

universalização do serviço e manutenção do que já existe.

O subsídio cruzado tem viabilizado o melhor

atendimento às populações mais carentes do

Estado, assegurando a universalização do serviço.

Defendemos sua manutenção e a transparência de

sua aplicação.

Na questão do planejamento, o anteprojeto prevê planos na-
cionais. estaduais, municipais e regionais. mas se esquece
das regiões metropolitanas. Ë necessário deixarmos de lado
as questões ideológicas e considerarmos a existência das

regiões metropolitanas, em que a autonomia municipal ga-
nha características diferentes em relação à autonomia dos

municípios tradicionais isolados. Certamente os serviços
públicos urbanos prestados em tais município deverão ter

regime jurídico e condições técnicas diferentes das dos mu-
nicípios isolados.

Outra questão preocupante é o fato de o usuário não preci-
sar pagar conta, caso algum investimento não tenha sido
considerado nos planos com uma abrangência de oito anos.
Somos favoráveis ao planejamento, mas devemos ser rea-
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listas. No Pará, na região de Carajás, há uma cidade que, há quatro anos. tinha 4.500

habitantes e hoje tem 100 mil. Se adotássemos essa norma. 100 mil habitantes não
pagariam conta, entrariam na justiça provocando brigas e mais brigas.

Outra questão igualmente esquecida no anteprojeto diz respeito ao planejamento

das ações de saneamento, em que devem ser considerados prioritariamente os gru-

pos de bacias hidrográficas.

A Abes defende a gestão pública do serviço de saneamento para todo o pais por

meio das empresas estaduais e municipais, ou serviços autônomos municipais. De-
fendemos o controle social da prestação de serviço, assim como a Assemae. com
participação da sociedade, de operadores e de executivos. Mas também defende-
mos a criação de agências reguladoras independentes, com abrangôncia estadual

ou regional. Não acreditamos que apenas comissões e comitês possam ter esse
papel, pois agências reguladoras independentes teriam um papel mais técnico. Sen-

do assim, consideramos que o atual projeto precisa de total reavaliação. Aliás. o
próprio Ministro Olivio Dutra reconhece isso. O projeto contém equívocos que podem

É preciso perceber o gigantismo do Brasil e as diferenças existentes entre as regiões para que, no momento

da criação das leis, se elaborem propostas abrangentes, e não extremamente específicas a ponto de
engessarem o país.

inviabilizar a universalização da prestação de serviços e. o que é pior, podem dese-
quilibrar o quadro já existente. Ele não incentiva a vinda de novos investimentos, o

que nos preocupa muito, pois pode criar demandas jurídicas incontornáveis que leva-
rão anos de luta entre Estados e municípios nos tribunais. Portanto, entendemos
que. após todas as contribuições, o pessoal do Ministério deve fazer a sistematiza-
ção e novamente levar o texto a discussão com o grupo ministerial. Na última reunião

do Conselho das Cidades ficou combinado que o assunto será discutido na Câmara
de Saneamento. Esperamos que nossos companheiros do Ministério não fiquem na

trincheira e que todos, representantes do setor de saneamento e representantes dos
usuários, possamos nos assentar juntos e elaborar um projeto de lei que faça o país

avançar e sair do caos.

José Aurélio Boranga
PcsIjeIe ca Assoc a;âo Ba; eLra de Engenharia San taria e Anibiental -Abes
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melhor aproveitamento-

Há necessidade de fazer frente, com toda a gama de serviços e infra-estrutura, a

essa verdadeira massa humana que acorreu às cidades: infra-estrutura urbana, ruas,

calçamentos, energia, telecomunicações, rede de proteção social, escola, saúde.

Prioridade se mede no orçamento. Prioridade sem orçamento é apenas

discurso. Na medida em que o Executivo de Minas Gerais acena com
R$2.7 bilhões de investimento na sua gestão. sai do discurso e vai para

a prática, mostrando sua prioridade numa área tão importante quanto a
do saneamento.

O saneamento lida com a vida diária das pessoas. essa é uma

perspectiva que não devemos perder de vista. Lidamos com a dignidade
das pessoas. Tratamos de uma cadeia produtiva importante. O

saneamento. talvez, seja um dos únicos temas que deva ocupar, em
nossas editorias de jornais e em nossa midia. três ou quatro editorias -

saúde. meio ambiente. economia. Dentro dessa perspectiva, gostaria
de lançar duas observações de caráter macro que nós. da Associação

de Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe). temos
procurado deixar como pano de fundo das nossas reflexões, já que
pontualmente tantas coisas já foram mencionadas. A primeira das

reflexões diz respeito ao que provavelmente os historiadores, ao olhar
para o tempo que vivemos - às vezes a proximidade nos faz perder a
perspectiva histórica -, irão mencionar como um dos mais importantes

fatos da quadra da história da humanidade que vivemos hoje: o fato
migratório. Em linhas gerais. em 40 anos, o Brasil e parte do mundo

inverteram uma equação: de 80% da população no campo e 20% nas
cidades. passaram para 80% da população nas cidades e 20% no

campo. Esse fenômeno que os historiadores constatarão como algo
absolutamente impressionante onerou. notadamente em paises pobres
como o nosso, os orçamentos públicos. Há necessidade de fazer frente,
com toda a gama de serviços e infra-estrutura, a essa verdadeira massa
humana que acorreu às cidades: infra-estrutura urbana. ruas,
calçamentos, energia, telecomunicações, rede de proteção social,

escola, saúde.
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Não houve orçamento público nos paí-

ses periféricos capaz de enfrentar essa
situação. Nesse contexto, louve-se e

aplauda-se a criação do Ministério das
Cidades, que, de uma perspectiva cor-
reta, estabelece o que vem a ser uma

das grandes necessidades de organiza-

ção político-social do Brasil, a partir das
cidades.

A segunda grande variável sobre a qual

a Aesbe se debruça é uma realidade tão
palpável quanto essa. Vivemos numa

sociedade pobre. Não há que se usar
eufemismos - o termo 'em desenvolvi-
mento" nos induz a uma imagem bene-
volente sobre a nossa proposta de so-

ciedade -, ela é pobre mesmo. E o or-

çamento público - municipal. estadual

e federal - é tão pobre quanto essa so-
ciedade. Pobre e iníquo.

dade. Esse cabedal de conhecimento,
essa mais-valia em recursos humanos

que desenvolvemos em empresas pú-

blicas não pode ser jogada fora. Não

numa sociedade como a nossa, tão
carente de recursos e de nivelamentos

sociais. como é o caso dos municípios
que não têm sequer um metro de rede

de água.

Esses recursos devem ser preservados.

Se ficarmos apenas no art. 80 desse

projeto de lei, com o fim dos subsídios
cruzados, teremos a crônica de uma

morte anunciada do que a sociedade,

com muito sacrifício, desenvolveu ao
longo dos últimos 38 anos. 40 anos.

O segundo temor, ainda de caráter
macro, é que o que resta do projeto.

tirada a ótica da iluminação das empre-

Vivemos numa sociedade pobre.

E o orçamento público - municipal, estadual e federal - é tão pobre quanto essa sociedade. Pobre e iníquo.

Sob esses dois grandes panos de fun-

do. surgiu o Ministério das Cidades.
Pouco tempo depois surgiu a proposta
da nossa política nacional de saneamen-
to. A proposta teve um primeiro e um
segundo releases em caráter oficioso,
até chegar à proposta que ora discuti-
mos. A Aesbe ficou com alguns impor-
tantes temores.

O primeiro dos temores diz respeito ao
fato de que o projeto de lei, nos termos
propostos, executa, mal ou bem, 75% a

80% do saneamento feito neste pais, e
o que é mais grave: numa sociedade

pobre. Existe ainda a ameaça ao con-
junto do knaw-how, da experlise que de-
senvolvemos em empresas públicas, do
enorme êxito prático no atendimento de
camadas importantes da nossa socie-

sas estaduais, também não avança.
Esse modelo institucional das compa-
nhias estaduais de saneamento não
nasceu com o Brasil e não vai morrer
com ele. Ë apenas uma etapa do de-
senvolvimento brasileiro. que será su-
perada. Só que hoje nos parece que.
ao se combaterem algumas mazelas -
e elas existem nas companhias esta-

duais de saneamento -' não se propõe
um avanço, mas um retrocesso ao mo-

delo da década de 60, cujos resultados
não eram bons.

E temos um terceiro temor, na mesma

linha macro: a visão extremamente
institucionalizada de solução dos pro-
blemas do cidadão comum. As virtudes
e os defeitos das companhias estadu-
ais de saneamento são similares às vir-
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tudes e aos defeitos da nossa socieda-
de. que são encontrados nas autarquias

e nas empresas públicas municipais.
Nossa sociedade é sócia majoritária dos

nossos arranjos institucionais do sane-
amento. Não há arranjo institucional com

o monopólio da virtude ou o cadinho dos
defeitos.

Sou conterrâneo do Ministro e sou tes-

temunha de que ele é um homem de
convicções, mas também de uma enor-
me sensibilidade política. Assim, depois
de sua última manifestação. em Brasília,

não tenho dúvida de que, ressalvados
os três grandes pilares que ele mesmo

mencionava - planejamento, regulação
e controle social -, dos quais ele não
abre mão e que em nada contraditam
as entidades institucionais vigentes no

Brasil. vamos encontrar uma solução.

taduais. Por exemplo, hoje as bacias
hidrográficas são universalmente acei-

tas como uma direção. Eu. que não sou
do setor. aprendi a reconhecer nos rios

- que, para mim, até então, eram cau-
dais de água captada das chuvas em

suas margens ribeirinhas - a manifes-
tação de águas subterrâneas. que os

formam muito mais do que a água cap-
tada de suas margens. E isso fez senti-

do para mim.

Não temos discutido a titularidade. em

função do custo dessa discussão. Nada
é tão pouco local como o saneamento.

Ou todas as cidades que ficam a jusante
de outra não têm nada a ver com o ser-

viço que é feito nela? Ou a capacidade
que uma cidade tem de poluir com me-

tais pesados o seu manancial subterrâ-
neo não diz respeito a toda a bacia

Nada é tão pouco local como o saneamento.

Ou todas as cidades que ficam a jusante de outra não têm nada a ver com o serviço que é feito nela?

Como agentes públicos, vamos atuar a

favor de uma mesma sociedade, com
uma comunhão de objetivos não encon-
trada em quase nenhum outro setor.
Ora, não é crível que. com todos os ato-

res do saneamento assentados nos três
lados dessa mesa plural, com uma pita-

da de boa-vontade de cada lado, não
consigamos construir uma política a fa-

vor da sociedade brasileira, consideran-
do os nossos objetivos comuns com re-
lação ao saneamento. A instituciona-
lidade não deve ser fator de divisão para
nós; precisamos é de boa vontade.

E devemos avançar, para não nos refu-
giarmos atrás de uma suposta
homogeneidade insbtucional, para es-
conder deficiências das empresas es-

hidrográfica abastecida por esse lençol

subterrâneo? Não temos discutido em
favor da sociedade. porque achamos
que os modelos são passíveis de
contemporaneidade, de viverem no

mesmo tempo.

As bacias hidrográficas são um avanço
perceptível dos nossos modelos
institucionais. Objetivamente, por que

não indicadores de desempenho empre-
sarial e social de uns e outros arranjos
sociais? É evidente que sim: melhoria
de desempenho, vinculaçáo de libera-
ção de recursos por meio de medição
de resultados e controle social. Pou-
cas questões possuem tamanho con-
trole social, enquanto hoje o manejo ain-
da é incipiente...
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Digo que a nossa palavra-chave no sa-

neamento é absolutamente consentâ-
nea e coerente com tudo o que ouvi-

mos pelo Brasil afora. O nosso pais é
enorme e faz das suas diferenças étni-

cas e culturais exatamente a sua força,

não permitindo uma centralização. Se

atravessarmos quatro ou cinco países
europeus. talvez não encontremos di-

ferenças maiores que as do nosso país.

É para a sociedade que trabalhamos e defendemos um saneamento público e estatal.

A institucionalidade não nos divide; o saneamento nos une, e desejamos uma sociedade mais justa e feliz.

Essa é a nossa força e virtude. Apesar
das dificuldades. a história da humani-
dade registra muito mais acordos de

paz. em função da água. e de coopera-

ção, que divergências e guerra. Em
nome dessa água e da nossa socieda-
de, a palavra que nos une em torno do
projeto de lei. é generosidade. Se for-

mos generosos. humildes, soubermos
aproveitar, como cidadãos deste país,

a inspiração que vem da água - elemen-
to tão presente em rituais religiosos e

que possui o intuito de comunhão, de
união, de paz e de purificação -, e se a
generosidade for a nossa palavra, não
tenho dúvida de que, com uma pitada
de boa vontade, retornaremos à Assem-
bléia de Minas Gerais para comemorar

o êxito de uma política nacional de sa-
neamento, em que não houve vitorio-
sos ou derrotados. É para a sociedade
que trabalhamos e defendemos um sa-
neamento público e estatal. A institu-
cionalidade não nos divide; o sanea-

mento nos une. e desejamos uma soci-
edade mais justa e feliz para nós e as

nossas gerações.

Vítor Fernando Bertini
D'eor-Presiderite da Associaçàc cas m'resas fie Saneamec Basico Estaduais - Aes:je
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saneamentoe gestao dos recursos hidricos

Em Minas, existem hoje 21 comitês de bacias hidrográficas já estruturados, 8 em formação e 5 ainda formando

comissões para sua criação. Ao todo, são 34 comitês, de acordo com a divisão do Estado em 34 unidades

de planejamento de gestão.

O nosso tema é o saneamento

ambiental e a gestão dos recur-
sos hídricos superficiais e sub-

terrâneos. Nele se inclui também
o papel dos comitês de bacias

hidrográficas,

Nosso sistema compreende a

janeiro de 1999, estabelecem que a gestão dos recursos

hídricos deve ser descentralizada e participativa. E essa
descentralização e participação seriam garantidas pelos dois

Conselhos. ode Política Ambiental e o de Recursos Hídricos,
além dos comités das bacias hidrográficas do Estado. Na

verdade, o comité é uma extensão do órgão gestor dos re-
cursos hídricos do Estado, o Igam, que é o responsável pela

descentralização das suas ações.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável (Semad), com o Conselho Estadual de Política
Ambiental. o Conselho Estadual de Recursos Hidricos e os

órgãos responsáveis pelas três agendas: o Instituto Esta-
dual de Florestas (I E F). responsável pela agenda verde, que
representa a biodiversidade e o licenciamento das ques-
tões ligadas ás atividades agrossilvopastoris; a Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam), reponsável pela agen-
da marrom, que cuida do licenciamento do setor industrial,
de parcelamento de solos, de mineração e de laticínios: e o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas (lgam), responsável

pelo gerenciamento de recursos hídricos no Estado. O Igam
é uma autarquia responsável pela política estadual de re-

cursos hídricos e também pela de meio ambiente. formula-
da pela Sernad e pelos dois conselhos. Sua competência é

a gestão das águas no Estado de Minas Gerais, asseguran-
do â atual e ás futuras gerações água em quantidade e qua-
lidade para seus diversos usos.

Participação é a palavra de ordem estabelecida pelo marco
legal federal e pelo estadual. Tanto a Lei Federal & 9433,
de janeiro de 1997, quanto a Lei Estadual flQ 13.199. de

Ninguém melhor que os componentes do comité para co-
nhecer os problemas das bacias hidrográficas no Estado.

porque eles vivem, em cada uma dessas bacias, os proble-
mas do dia-a-dia. E a descentralização visa exatamente ao
envolvimento entre o setor público municipal, a sociedade
civil organizada e os usuários dos recursos hídricos que vi-
vem esse dia-a-dia no interior. Portanto. o comitê de bacia
hidrográfica é composto, de forma equânime, por esses qua-
tro setores: público municipal, público estadual, usuários dos
recursos hídricos e sociedade civil.

Quais seriam as funções desse comité? A primeira delas é
arbitrar conflitos relacionados a recursos hídricos. Pela sua

presença constante, o comité é o mais indicado para dirimir
dúvidas quanto a conflitos advindos do uso dos recursos
hídricos.

O comité tem outras funções, tais como: aprovar e acompa-
nhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia; for-
mular as políticas desse plano; definir o que deve compô-lo
e. naturalmente. acompanhar a sua execução: aprovar as
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outorgas de grande porte: definir os usos insignificantes. Na ausência de
definição de outorgas de empreendimentos de grande porte por parte do

comitê ou de usos insignificantes, o Órgão gestor do Estado arbitra. então.
esses dois volumes.

Na última reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. ficou defi-
nido o porte dos usos insignificantes. O Estado, já que não é uniforme, foi

dividido em duas regiões plenamente distintas em relação à maior ou à
menor disponibilidade de recursos hídricos. Para a região do semi-árido,

somada ao Mucuri principalmente, ficou definida a vazão de até 0.5 litro
por segundo, e para o restante do Estado até 1 litro por segundo, até que

os respectivos comitês de bacias hidrográficas definam ou redefinam um
novo patamar. de acordo com a realidade de cada uma das bacias.

O comité tem ainda as seguintes funções: sugerir valores de cobrança e

estabelecer mecanismos para a sua implantação: propor o enquadramento
dos cursos d'água de acordo com os usos preponderantes: exercer ativi-
dades de controle técnico, administrativo e financeiro das respectivas
agências de bacias após sua criação.

O Estado de Minas foi dividido em 34 unidades de planejamento e gestão.

Dentre as principais bacias do Estado. destacam-se as seguintes: a bacia
do São Francisco. a maior de todas, dividida em dez unidades de planeja-
mento e gestão: a bacia do Paranaiba.que fica no Triângulo, dividida em

três: a do Grande. em oito: a do Doce, dividida atualmente em quatro.
mas evoluindo para a criação de uma quinta unidade: o Jequitinhonha,
em três: o Paraíba do Sul. em duas. O Pardo só tem uma, mas está evo-
luindo para duas unidades.

Acreditava-se que em cada uma dessas 34 unidades de planejamento e
gestão, haveria um comitê de bacia hidrográfica. Hoje, com a evolução
dos trabalhos e o funcionamento dos comités já existentes. está-se che-

gando à conclusão de que é necessária uma nova divisão. Já existem
propostas, inclusive no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para

essa redivisão. No Doce, por exemplo, deve ser criada a quinta unidade
de planejamento e gestão: no Pardo. pelo menos mais uma: para as baci-

as do Leste está-se estudando a posssibilidade de união de algumas e de
separação de outras. Três municípios e meio do Sul de Minas situam-se
na região do PCJ (Piracicaba. Capivari e Jundiaí). Ali não estava prevista
a criação de uma unidade de planejamento e gestão, mas evoluiremos
para isso devido á importância da região em termos de produção de água.
Para se ter idéia do que representam esses três municípios e meio. eles

contribuem para o Sistema Cantareira, que abastece 35% da população
da Região Metropolitana de São Paulo.

A falta de saneamento básico

gera contaminação de nossas águas,

refletindo-se em falta de água para

consumo prioritário, mortandade de

peixes e comprometimento da vida

aquática, proliferação das endemias

de veiculação hídrica.
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Do lado paulista, há sete comitês envolvidos na definição do uso dessas
águas para o Estado de São Paulo. Do lado mineiro, não havia nenhuma

representatividade, a não ser do órgão gestor e de alguns outros setores
do Estado no comitê federal do PCJ, razão pela qual optamos pela cria-

ção de um comité para termos mais densidade na negociação com os
paulistas na outorga dos recursos hídricos daquela bacia.

A renovação dessa outorga aconteceu em 5í8!2004 pela ANA. A outorga

foi concedida até 2010. Conseguimos fazer com que ela fosse revista de
dois em dois anos. A primeira revisão será em 2006, a segunda em 2006.

e a terceira em 2010. Até 2006 pretendemos ter ali um comité estruturado
e devidamente preparado para rediscutir os termos da outorga.

Não há aqui qualquer intenção de negar a água para o abastecimento da
Região Metropolitana de São Paulo, até porque a Projeto de Lei no 9.433

é muito claro em relação aos usos preponderantes da água: o abasteci-
mento humano tem de ser garantido em toda e qualquer situação, preva-
lecendo sobre outros usos.

Mas acho legítimo também discutirmos o uso da água ou a proteção da

produção da água nesses municípios que contribuem com 35% do abas-

tecimento do Estado de São Paulo. É preciso que se discuta com a popu-
lação dos três municípios o tipo de desenvolvimento que eles deveriam

ter a partir da necessidade premente do Estado de São Paulo de utiliza-
ção dessa água. É importante que se abra mão de alguma atividade eco-

nómica em função da preservação, mas a população deve ser chamada e
ouvida quanto a isso, e o fórum mais adequado para a realização dessas
discussões é  comité de bacias hidrográficas. Esse é um excelente exem-
plo para se demonstrar a importância da atuação do comité de bacias
hidrográficas.

O que temos percebido ali é que a pressão do Estado de São Paulo tem
levado à utilização da maior parte do volume dos investimentos para o
saneamento dos municípios do próprio Estado. Isso significa que pratica-
mente matamos o rio em seu nascedouro, o que não é interessante nem
para os mineiros nem para os paulistas. Assim, a discussão do sanea-
mento nesses 3,5 municípios é primordial para o próprio Estado de São
Paulo, o que temos feito questão de ressaltar em todas as nossas discus-

sões com o pessoal daquele Estado. que passou a entender isso a partir
do envolvimento de instituições mais técnicas - como a USP. a Unicamp.

a Luiz de Queiroz, de Piracicaba. e a Universidade de São Carlos - na
discussão. Levar o debate para um lado mais técnico facilitou-nos o tra-
balho de convencer a administração de recursos hídricos do Estado de
São Paulo da necessidade de investimento na bacia que dá origem a

esses cursos d'água e que garante o principal sistema de abastecimento
de água de São Paulo - o Cantareira.

Hoje, no Brasil, há 45 milhões de

pessoas sem água potável,

83 milhões sem esgoto - apesar de

os dados do IBGE indicarem 105

milhões. Dos esgotos coletados,

70% são jogados in natura no

meio ambiente.
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No Estado de Minas, existem hoje 21 comitês de bacias hidrográficas já
estruturados. Há mais 8 em formação e 5 ainda formando comissões para

sua criação. Ao todo, são 34 comitês, de acordo com a divisão do Estado
em 34 unidades de planejamento de gestão.

A água é fonte de vida, fator econômico e ambiental e variável responsá-
vel pelo bem-estar social da população. O art. 249 da Constituição do

Estado diz textualmente: "A politica hídrica e mineraria executada pelo

poder público se destina ao aproveitamento racional, em seus múltiplos

usos, e à proteção dos recursos hídricos e minerais, observada a legisla-
ção federal'. Ou seja. em termos de instrumento legal, estamos com uma

legislação bastante evoluída, notadamente a partir da Constituição de 1988.

O nosso grande desafio é a estruturação da sociedade. por meio dos
comitês, para que haja apoio à gestão dos recursos hídricos, no Estado de
Minas Gerais.

Os usos da água são múltiplos: ela é componente do ar atmostérico.e,
como tal, sua presença varia de acordo com a região e a época do ano; é
componente vital do corpo humano. porque cerca de 70% do nosso corpo

é constituído de água: é fator de produção de alimentos, fibra e biomassa;
é fonte de abastecimento humano, industrial e agroindustrial; fonte de
dessedentação de animais: componente do equilíbrio paisagistico; fator
de preservação dos ecossistemas: fonte de energia hidráulica e hidrelétri-

ca: base de navegação fluvial; cenário de lazer e turismo: diluente e trans-
portadora de efluentes domésticos, industriais e agroindustriais: funda-

mento da pesca e da aqüicultura: elemento de higienização e limpeza:
componente vital da microbiologia do solo, que possui vida por causa da

presença da água em seus interstícios; insumo básico da irrigação agrí-
cola; elemento de refrigeração em usinas nucleares; fator de

sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social; elemento indis-
pensável à nutrição das plantas; elemento estratégico no combate ao fogo,

um de seus principais inimigos. Podemos também citar o uso da água
como elemento de purificação, em introduções a várias religiões e seitas.
Enfim, a água está presente em todos os setores e em todos os momen-
tos da nossa vida.

A política estadual de recursos hídricos visa a assegurar o controle. pelos
usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua utilização em quantida-
de e qualidade e regime satisfatórios.

Os usos da água são definidos de acordo com as atividades econômicas
e as necessidades humanas. A utilização da água gera posteriormente
esgotos e dejetos que. muitas vezes, têm uma disposição inadequada, o
que compromete a qualidade das nossas águas.
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A saúde da população está diretamente relacionada com a qualidade do
meio ambiente e com os direitos de cidadania. O tratamento da água e a

coleta e o tratamento adequado do lixo e esgoto estão ligados à qualidade
de vida e saúde. Os cuidados com nossas bacias hidrográficas e o uso

compartilhado da água estão associados à saúde humana.

A falta de saneamento básico gera contaminação de nossas águas. refle-
tindo-se em falta de água para consumo prioritário, mortandade de peixes

e comprometimento da vida aquática, proliferação das endemias de

veiculação hídrica.

Há várias doenças que são de veiculação hídrica. como poliomielite, he-

patite A. giardiase, amebiase, febre tifóide. febre paratifóide, diarréias,

cólera, malária, febre amarela, dengue. elefantíase.

Há produtos químicos que, se presentes na água, podem afetar a saúde
da população.

Se analisarmos um histórico do saneamento básico, veremos que a cole-
ta das águas já era uma preocupação das civilizações antigas. As gran-

des epidemias ocorridas na Europa, durante a Idade Média, estão relacio-
nadas com a falta de saneamento básico. Em Londres. somente em 1815
os esgotos começaram a ser lançados em redes coletoras. A preocupa-

ção com o tratamento de esgotos surgiu primeiramente na Inglaterra. em

1848.após nova epidemia de cólera, que causou 25 mil mortes. H. entre-
tanto. registro de coleta de esgoto em época anterior ao nascimento de Cristo.

Em 1860 surgiu o dispositivo de Mouras para tratar dos lodos dos esgotos

por processo anaeróbico, o que representou um marco importantíssimo
do tratamento de esgoto doméstico. Em 1987 foi construída a Estação

Experimental de Lawrence, em Massachussets. O município do Rio de Ja-
neiro foi o quinto do mundo a possuir rede coletora de esgoto. antes de 1900.

Hoje. no Brasil. há 45 milhões de pessoas sem água potável. 83 milhões
sem esgoto - apesar de os dados do IBGE indicarem 105 milhões. Do
esgoto coletado. 70% são jogados in natura no meio ambiente.

Paulo Teodoro de Carvalho
Jicor-Gera do ;rs Lio Miieo de Gestão das Aguas - Igam
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Aldo da Cunha Re ouças 1

é preciso combatera nericiencia
O agronegõcio será a base do uso eficiente da gota d'água disponível. Será a ressurreição da água

subterrânea no sistema, porque será cada vez mais baseado na planilha de custos e utilizará água mais

barata, aderindo ao recurso subterrâneo.

A V Conferência Internacional das Nações
Unidas, que reuniu pobres e ricos para definir
as condições de ambiente sustentável num
ambiente equilibrado, foi realizada em 1972. em
Estocolmo, no momento em que havia no BrasI
um regime forte. Conseqüentemente.
legislação ambiental é forte. centralizadora.
Com os desafios atuais, foi preciso desenvolver uma
legislação ambiental de recursos hídricos no Ministério do
Meio Ambiente. porque atualmente há o Ministério do Meio
Ambiente e a Amazônia Legal. Muitos estrangeiros não
entendem o que seja a Amazônia Legal. Causava muito
espanto o Ministério ser chamado Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, como se
houvesse uma Amazônia ilegal.

Segundo a Constituição de 1988. que altera o Código de
Águas de 1984. todos os corpos de água do Brasil. superficiais
ou subterrâneos. são de domínio público. Isso é
importantíssimo. pois se refere à omissão que se tem em
relação à água subterrânea no Brasil. Há risco de pedirmos
esmolas para comer. apesar de termos a maior descarga de
água doce do mundo e um sol que brilha, todos os dias do
ano, em qualquer ponto do território nacional. Temos um
cerrado que a economia clássica classificava como inoperante
ou pouco valorizado. Ali não há solos, mas há água.

De 1972 para cá, a democracia no Brasil evoluiu muito. Em
1992. 20 anos depois, já tínhamos uma Constituição e um
entendimento de cidadania. Isso gerou um conflito muito forte
entre o saneamento ambiental e os recursos hídricos.
Precisamos chegar ao ponto de considerar pouco ético o uso
ineficiente da água: ou continuaremos ostentando a
abundância de água. ou sua deficiência.

A Lei Federal n 9.433 é a base da política nacional de
recursos hídricos. A tradição no Brasil tem sido o desperdício

e a degradação da água de qualidade. As
nossas empresas de água geralmente primam
pela ineficiência porque preferem a manipulação
para obtenção de recursos públicos ou
investimentos a juros privilegiados em agências
internacionais. "0 Estado de S. Paulo" está
publicando uma avaliação que diz que o Banco

Mundial e o Banco Interamericano estão levando mais
dinheiro do Brasil que concedendo empréstimos. Eles são
os patronos da nossa lei de recursos hidricos porque pedimos
os empréstimos, não os usamos e pagamos os juros.
mantendo assim os nossos compatriotas, afilhados ou
pessoas muito interessantes no mundo financeiro
devidamente alimentados.

É a política nacional de recursos hidricos que aborda a questão
das águas subterrâneas e pereniza os rios. Em 90% do território
nacional, os rios nunca secam, e chove de 1.000 a 3.000nim
por ano. O Brasil é um país privilegiado, temos a maior bio
diversidade do planeta. Mas há um problema seriissimo na lei.

Na virada do primeiro para o segundo milénio. a Europa se
reconstituía sobre as ruínas do Império Romano. Fomos
descobertos no segundo milénio pelos europeus, que
chegaram pela primeira vez a uma região tropical abundante
em água e vegetação, cuja população era tipicamente
indígena, maior do que a população de Portugal. Esses indios
não cultivavam para comer, ao contrário dos europeus. que
cultivavam tudo o que comiam de forma sistemática e
matavam bois todos os anos —sob pena de morrerem de frio
no inverno, eram obrigados a matar o animal. As especiarias
da india é que permitiam o consumo da carne, porque não
havia como conservá-la. Isso tornava o seu custo muito
elevado e causava problemas.

Na virada do segundo para o terceiro milénio, a água tornou-
se um fator competitivo de mercado e passou a ter valor eco-
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nômico. A recente Lei Federal nc 9.433. de 1997— três anos
antes da virada da milénio - estabeleceu cinco principios,

entre eles o do comitê de bacia hidrográfica. Não compete
mais a Presidente da República, Ministro ou Secretário de
Estado dizer que fará a transposição de uma bacia, isso com-
pete ao comitê de bacia, o que significa perda de poder poli-

As empresas de água do Brasil omitem a água subterrânea.
a recarga abundante. a biogeoquimica intensa e a base de
autodepuração. A água subterrânea é a alternativa mais ba-

rata e mais utilizada pelos países desenvolvidos para o abas-
tecimento público.

tico. O comitê de bacia não vinga porque é ótimo para as	No Brasil, não se usa água subterrânea por razões diversas,

áreas de uso conflitante, mas péssimo para as de uso não	como por exemplo o fato de não ser fotogénica. Já estive na

conflitante. como a Amazônia e o Nordeste. Não há condi-

	

	inauguração de um poço em Presidente Prudente, em que o
Governador disse: Como você me convida para inaugurarções para se estabelecer o uso adequado da água numa

bacia pela qual a água corre esporadicamente em alguns	uma obra dessas? E um tubo de 15cm. que emerge do solo".

meses do ano.

	

	 Eu disse: 'Governador, ao lado do poço há uma placa, que
amanhã estará estampada nos jornais". Se fosse uma barra-

0 agronegócio será a base do uso eficiente da gota d'água	gem que estivesse gerando água para Presidente Prudente,
disponível. Será a ressurreição da água subterrânea no sis-	o Governador estaria se sentindo prestigiado por ter sido
tema. porque será cada vez mais baseado na planilha de	convidado para inaugurar um sistema de abastecimento para
custos e utilizará água mais barata, ade-	 uma cidade de quase um milhão de ha-
rindo ao recurso subterrâneo. O mercado Hoje temos a água-despesa e a bitantes. Mas, como era um poço, ficou
está privilegiando o uso da água subter-	 decepcionado, porque eram apenas
rãnea porque fica mais barato do que cap- água-investimento. Em primeiro 30cm de tubo que emergiam do solo.
tar a água do rio e tratá-la. No futuro. 05 lugar, garante-se mais água
rios serão transformados em depósitos de

	

	 A extração da água subterrânea garante
para o processo produtivo; em a perenização de rios que nunca secam.lixo. Então. é necessário usar e conser-

var a água. que é uma despesa.	segundo lugar, é o fator imagem Em mais de 90% do território brasileiro,
os rios nunca secam porque chove muito

Durante a minha vida, sempre prestei pelo mercado global, 
e há muito sol. Um percentual de 25% dai

muita consultoria. No início, tratávamos	 recarga da água subterránea, baseada
com os gerentes de produção. Depois. passamos a negociar	na descarga de rios, indicaria a possibilidade de oferecer
com os presidentes de empresas. porque a água deixou de	4.000m3 por ano, por habitante, o que significaria o triplo ou
ser despesa para se tornar um investimento, na medida em	oquádruplo daquilo que as Nações Unidas estabelecem como
que crescia a percepção de que era um fator competitivo de	descarga mínima. Em mais de 90% da área brasileira. os
mercado.

	

	 nos nunca secam. 60% das empresas não coletam esgotos
porque têm água sempre abundante. Tratar esgotos é caro.

Hoje temos a água-despesa e a água-invesmento. Em pri-	mas mais caro ainda é tratar a saúde da população. Se tivés-
meiro lugar. garante-se mais água para o processo produtivo	semos um princípio de tratar todos os esgotos e não lançá-
e, em segundo lugar. é o fator imagem valorizado pelo mer-	los nas praias, mangues. barragens e nos, não haveria pro-
cado global. Não adianta pensarmos que o mercado global é	blema nenhum e a população estaria usufruindo disso. O
apenas uma fase; veio para ficar. A convivência do Nordeste	processo fotossintético intenso e a água subterrânea abun-
com a seca resulta na observação dos povos das regiões	dante são a base do potencial agrícola dos nossos cerrados
mais inóspitas do mundo. que sempre viveram adaptados ao	e. se não soubermos aproveitá-lo, estaremos, com o passar
ambiente. Viajamos pelo Canadá e me surpreendi ao ver que	dos anos, pedindo esmola para comer.
lá não existe um departamento nacional de combate ao in-
verno. Embora só tenha três meses por ano de produção
agrícola, o Canadá tem um dos maiores IDHs do mundo. Na
cesta básica do Brasil, encontramos excedentes agrícolas
produzidos pelo Canadá.

Aldo da Cunha Rebouças
Pe: qi sadcr cc n::i' :i Estudos Avançados da Lnvcrsidade

do Estado de São Paulo - USP
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a importância da.. educgão,c)ertaI

Nosso tema é o saneamento para a promoção da saúde. Apesar de ser do Ministério da Saúde,
a Funasa trabalha. há mais de 50 anos, com saneamento. herdeira das antigas ações da Funda-
ção Sesc-Sucam, entre outras. Temos um corpo técnico numeroso e altamente capacitado, que

atua diretamente no município. Embora a Funasa seja um órgão do governo federal, suas ações
se refletem nos municípios.

Vou discorrer rapidamente sobre os índices de cobertura de saneamento no Brasil, sobre as
doenças relacionadas à deficiência desses indices de cobertura e. finalmente, sobre a atuação
da Funasa.

A cobertura do serviço de saneamento no país ainda é marcada por forte desigualdade. seja

entre as diferentes regiões, seja entre o meio urbano e o rural. Encontramos bons índices de
cobertura nas Regiões Sul e Sudeste e índices deficientes na Região Norte e em algumas áreas
da Região Nordeste,

Retiramos alguns dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE e da Pesquisa
Nacional por Amostra em Domicílios. Apesar de serem de 2000, eles se encaixam perfeitamente

na nossa realidade: 2.142 municípios contam com menos de 55% dos domicílios ligados à rede
de abastecimento de água: 1.974 ainda distribuem água sem tratamento: 115 não têm sistema
de abastecimento de água: 2.630 municípios não têm sistema de esgoto sanitário; 7,2% do
volume total de água distribuída no Brasil é água bruta, que não passa por nenhum tipo de
desinfecção ou decantação; 47% dos municípios brasileiros não sabem ou não apresentaram
informações acerca da freqüência da análise bacteriológica da água distribuída e 40% não sa-

bem ou não apresentaram informações acerca da freqüência da análise de cloro residual na
água da rede de distribuição; 40% dos municípios não possuem ações de vigilância da qualidade
da água para o consumo humano.

No Brasil, apenas 339% da água dis-

tribuída é coletada como esgoto por

intermédio de rede coletora. Na Re-

gião Norte, esse percentual ainda é
extremamente baixo, apenas 2.46%.

Dados de 2000 revelam que 2.142 municípios contam com menos de

55% dos domicílios ligados à rede de abastecimento de água; 1.974

ainda distribuem água sem tratamento; 115 não têm sistema de

abastecimento de água.
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Se observarmos um panorama dos domicílios com abastecimento de água com rede geral. veremos
que os índices de cobertura nas Regiões Sul e Sudeste são bons e. na Região Norte, bastante

deficientes.

Quando não há rede geral de abastecimento de água, a maioria da população utiliza poços. chafa-

rizes. bicas. minas, caminhões-pipa e outros.

Se o assunto é esgoto. a situação é ainda mais precária. Os índices de cobertura nas Regiões Norte.

Nordeste e Centro-Oeste ainda estão bastante deficientes. São Paulo e, talvez, o Rio de Janeiro
têm índices bons. Minas Gerais tem índices regulares.

No Brasil. grande parte do sistema de esgotamento sanitário é por rede geral. Mas o índice é bom

apenas na Região Sudeste. Nas Regiões Norte. Nordeste e até mesmo Centro-Oeste, ainda se
utiliza o sistema individual de fossas sépticas. rudimentares. De uma forma ou de outra, essas
fossas acabam poluindo o meio ambiente.

No que diz respeito à coleta de lixo, a situação é deficiente nas Regiões Nordeste e Norte e regular
nas Regiões Sul e Sudeste. Os resíduos não coletados são queimados ou jogados em terrenos
baldios, soluções extremamente condenáveis.

Os dados sobre a cobertura da rede de abastecimento de água. de esgotamento de lixo e coleta de
lixo por faixa populacional revelam que. nos municípios com faixa populacional de até 30 mil habi-

tantes - municípios pequenos e pobres - os indices são muito baixos, se comparados com os
municípios maiores. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes. eles são razoáveis para a

realidade brasileira: água em torno de 90%, esgoto com rede geral superior a 60%. coleta de lixo
acima de 93%. Mas para aqueles municípios com menos de 30 mil habitantes, que são a maioria no

Brasil. ou seja 83,4%, esses índices de cobertura ainda são precários: água. 55%. rede geral de
esgoto pouco mais de 20%, coleta de lixo pouco mais de 50%. A Funasa atua prioritariamente nos
municípios com até 30 mil habitantes.

Muitas são as doenças relacionadas às condições de saneamento ambiental. Hoje, ainda existem
no Brasil doenças típicas do século passado e do século XIX. Há poucos meses, houve um surto de
cólera em Pernambuco, na Região Nordeste. Além da cólera, temos a malária e a dengue.

Essas doenças estão diretamente relacionadas aos baixos índices de cobertura. Para a Funasa,
antes de o saneamento ser infra-estrutura, é prevenção e controle de doenças. para a promoção
da saúde.

Uma pesquisa feita em 2000, no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, em Recife. pelo Centro
de Pesquisas Ageo Magalhães, apontou que as doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado causaram 1.4% dos óbitos em 1999 e 4.5% das internações em 2000.

No Brasil, grande parte do sistema de esgotamento sanitário é por

rede geral. Mas o índice é bom apenas na Região Sudeste. Nas

Regiões Norte, Nordeste e até mesmo Centro-Oeste, ainda se utiliza

o sistema Individual de fossas sépticas, rudimentares.

Em 1.179 municípios houve transmis-

são autóctone de esquistossomose.
cólera. febre tifóide e tracoma nos úl-

timos três anos. A esquistossomose é

uma doença que ainda atinge uma
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parcela muito grande da população brasileira. Fala-se que 70 milhões de brasileiros vivem nos mais
de 1.000 municípios dos 9 Estados localizados em áreas endêmicas. Em 71% dos municipios, a

ocorrência dessas doenças está associada á grave deficiência de saneamento básico. Verificou-se
que as doenças surgiam nos municípios cujo serviço de saneamento era extremamente precário.

Há quatro ou cinco anos, houve 800 mil casos de dengue. que é uma doença de períodos. Ainda

assim. 1.732 municípios apresentam infestação por Aedes aegypti, com criadouros relacionados a
recipientes destinados ao armazenamento de água, o que é muito comum. Quando afirmamos que

a Região Sudeste e a Região Sul apresentam bom nível de cobertura dos serviços de saneamento,
não quer dizer que o serviço prestado seja bom ou excelente. Dos municípios brasileiros, 114 sofre

com a intermitência e o racionamento de água. Grande parte dos municípios têm sistema de abas-
tecimento de água, mas parte da população não tem acesso à água tratada. Um dos problemas. não

só da dengue. como também de outras doenças, é o armazenamento inadequado.

Em 698 municípios, a infestação do Aedes aegypti está relacionada ao acondicionamento e destinação
final inadequados dos resíduos. É o caso dos inúmeros lixões existentes em todo o Brasil. A quanti-
dade de casos de dengue é alarmante.

Se analisarmos dados sobre a mortalidade proporcional por doenças diarréicas agudas em menores

de cinco anos de idade, veremos que, na Região Nordeste. os índices são extremamente altos para
um pais que ainda não pode deixar de dizer que está em desenvolvimento. Temos muito trabalho
pela frente.

Pode-se obter. com a melhoria do abastecimento de água e o destino adequado de dejetos, a pre-
venção de 80% dos casos de febre tifóide e paratifóide. a redução de 60% a 70% dos casos de

tracoma e esquistossomose e a prevenção de 40% a 50% dos casos de disenterias e parasitoses.

Nossa atuação consiste em apoiar técnica e/ou financeiramente Estados e municípios, para promo-
ver ações de saneamento com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e soci-
ais, visando à promoção da saúde, prevenção e ao controle de doenças e outros agravos.

O objetivo dessas ações da Funasa é justamente alterar o perfil epidemiológico, especialmente das
áreas mais pobres. buscando a redução das desigualdades regionais.

A Funasa trabalha com recursos não onerosos e financia ações de saneamento, mas. para isso, o
município precisa estar elegível. Criamos, por meio da Portaria n g 106, critérios de elegibilidade e
prioridade. Como a demanda é muito grande. tínhamos de estabelecer critérios para atendimento.

Os critérios de elegibilidade são: municípios com menos de 55% de cobertura dos serviços de abas-
tecimento de água: municípios com mortalidade infantil maior que 40 por 1.000 nascidos vivos:
municípios contemplados no progra-
ma Fome Zero. Os critérios de priori-	Pesquisa feita em 2000, no Instituto Materno-infantil de Pernambuco,
dade são: municípios com população	em Recife, apontou que as doenças relacionadas ao saneamento
até 30 mil habitantes: municípios com ambiental inadequado causaram 1,4% dos óbitos em 1999 e 4,5%
menor 10H e municípios com maior

prevalência de esquistossomose.	das internações em 2000.
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Entre as ações da Funasa, temos a implantação de serviços de abastecimento de água para preven-
ção e controle de agravos. Em casos de racionamento. as pessoas buscam água. que. muitas
vezes, será armazenada de forma inadequada em casa.

Há o apoio técnico e financeiro ao controle de qualidade da água para consumo humano. A Funasa

presta apoio principalmente aos municípios pequenos, que não têm condições de cumprir as pres-
crições da Portaria n9 518. da Secretaria de Vigiláncia e Saúde do Ministério da Saúde. Trata-se de
uma ação nova da Funasa: está no PPA de 2004-2007 justamente para esse fim. Já trabalhamos

com algumas companhias estaduais. Capacitamos operadores de estação de tratamento na Com-

panhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae - e já estamos trabalhando para

capacitar a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba - Cagepa. E. nos municípios pequenos, o
número é grande também.

Outra ação é a implantação. ampliação ou melhoria do sistema público de esgotamento sanitário
para prevenção e controle de agravos. É comum vermos pessoas passando e crianças brincando
perto de valas onde o esgoto escorre. Essa é uma forma de se adquirir doenças.

A Funasa também financia ações de implantação, ampliação ou melhoria do sistema de coleta,

tratamento e destinação final de resíduos sólidos para a prevenção e controle de agravos. Ela financia
desde ações de coleta seletiva até a compra de caminhões e tratores, desde que a ação seja integrada.

Outra ação da Funasa é a implantação e melhoria dos serviços de drenagem e manejo ambiental

para prevenção e controle da malária. Essa é uma ação executada apenas na Região Norte e no
Mato Grosso.

A ação mais popular da Funasa, com grande número de pleitos de recursos. é a implantação de
melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e controle de agravos. A preferência é que essas

ações sejam executadas em distritos. No sistema constam o vaso sanitário, o banheiro e o tanque
do lado de fora interligados a uma fossa séptica e a um sumidouro. O banheiro é uma casinha.
Essas ações são financiadas mais para distritos, não para sedes dos municípios, onde a concentra-
ção populacional é muito maior.

Promovemos a oficina municipal de saneamento, uma ação em que capacitamos, a pedido da Pre-
feitura. técnicos e funcionários para que eles executem as melhorias sanitárias domiciliares.

Outra atividade da Funasa é a implantação de melhorias habitacionais para a prevenção e o controle da

doença de Chagas. Essa é uma ação que consta de reforma ou reconstrução das residências, e damos
preferência á primeira. Só reconstruímos as casas cujas estruturas não oferecem condições de reforma.

Uma nova ação da Funasa é a implantação, ampliação e melhoria dos serviços de saneamento em

Pode-se obter, com a melhoria do abastecimento de água e o destino

adequado de dejetos, a prevenção de 80% dos casos de febre tifóide e

paratifólde, a redução de 60% a 70% dos casos de tracoma e esquistos-

somosee a prevenção de4O%a 50% dos casos de disentenas e parasitoses.

áreas de interesse especial, como re-
manescentes de quilombos. assenta-
mentos e áreas extrativistas. Em
Goiás. na comunidade calunga. já
executamos sistema de abastecimen-
to de água e melhorias sanitárias do-

48
..



miciliares. Essas ações são extremamente caras. porque as residências não são agrupadas, mas
isoladas. Começamos trabalhando um pouquinho e chegaremos aonde queremos, com certeza.
Atuamos também em áreas assentadas regularizadas pelo lncra e em reservas extrativistas. Na Amazô-
nia. trabalhamos para formalizar convénios com algumas reservas extrativistas de Rondônia e do Acre.

È também competência da Funasa a implantação e ampliação de ações de saneamento básico em
aldeias indígenas. As ações de saneamento em áreas indígenas geralmente consistem na execução de
abastecimento de água. Geralmente construímos chafarizes e também edificações de saúde pública.

A Funasa conta com laboratórios de biossegurança - serão implantados 12 laboratórios—, onde é
feita a análise dos projetos: dispõe ainda dos centros de controle de zoonoses e das centrais de rede
de frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Há ainda o programa de cooperação técnica, uma ação nova que visa apoiar Estados e municípios na
organização e estruturação das ações e serviços de saneamento. Sentimos que. concluídas as obras e
os serviços de saneamento que a Funasa financia, muitas vezes os municípios não têm condições de
geri-los, e esse sistema acaba não funcionando como deveria. Por isso estamos trabalhando na
capacitação de gestores dos municípios, justamente para garantir a continuidade desses serviços.

Quanto a programas de pesquisa e informações em saneamento e edificações de saúde, estamos
com um novo edital, publicado no final do ano passado. Foram contempladas 29 pesquisas que
buscavam novas tecnologias em saneamento, e esperamos utilizá-las na prática.

Detendo-me um pouco no trabalho que a Funasa desenvolve nas aldeias indígenas, devo dizer que
estamos em cerca de 3.400 aldeias, sendo que 892 já contam com sistema de abastecimento de
água, embora a agua seja desinfectada apenas em pouco mais de 260. E em relação a melhorias
sanitárias, cerca de 465 banheirinhos já foram construídos nas aldeias.

Minas Gerais é o Estado em que temos mais obras em execução - são quase 700 espalhadas por
todo o Estado. O nosso orçamento em 2004 é de cerca de R$1 bilhão, mas metade dele praticamente é
usado por emendas parlamentares. Da outra metade, que é  nosso próprio orçamento. já empenhamos
R$451 milhões. Formalizamos esse número de convênios, buscando beneficiar 570 mil famílias.

Em 2003. descentralizamos e começamos a repassar recursos. São R$22 milhões formando 207
convênios e beneficiando cerca de 20 mil pessoas. Neste ano de 2004, só com recursos próprios.
estamos beneficiando 44 mil famílias. Foram empenhados R$23 milhões, mas ainda existe um nú-
mero grande de emendas que deverão ser descontingenciadas.

José Luis Ribeiro Reis
Coorderiador-Ori	C:peraço Técnica da Fundação Nacional de Saúde - Funasa
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a utopia como meta
O municipalismo é incompatível com uma correta gestão ambiental

das águas e o saneamento. Não há nada mais atrasado do que

planejamento de saneamento ou Agenda 21 baseados em município.

Todos sabemos que saneamento á indispensável á saúde. e isso não precisamos mais provar. Entretan-

to, no saneamento básico. durante muito tempo. cometeram-se alguns erros. porque o problema era tirar

das cidades o lixo, o esgoto. para que as pessoas que lá morassem tivessem mais saúde.

Isso se deu com o crescimento do poder urbano sobre o meio rural. sobretudo com a industrialização. A

cidade foi jogando o lixo e o esgoto no no. sem levar em conta as conseqüências desastrosas para as

regiões rio abaixo, comprometendo a agricultura, a produção animal e a saúde humana. Era saneamento para
as cidades mais fortes e doença para as cidades rio abaixo. Para as pessoas. o território era o município.

Entretanto, o municipalismo é incompatível com uma correta gestão ambiental das águas e saneamento.

Não há nada mais atrasado do que planejamento de saneamento ou Agenda 21 baseados em município.
O município foi criado pelas capitanias

hereditárias, sesmarias e currais eleito-	desnecessário de ruas também. Há	impermeabilização do solo, especu-
rais advindos do desdobramento desse	um manifesto de comitês do Baixo-	lação imobiliária e ao excesso de
território arbitrário. Como a água está no	Arrudas, distribuído pelo Projeto
centro da questão ambiental, é necessá-	Manuelzão, contra asfaltamento de

ruas calçadas com pedras fincadas
e paralelepípedos. Qual é a racio-
nalidade de asfaltar pequenas ruas
íngremes que já estão calçadas com
paralelepípedo? Colocando o asfal-
to, aumenta-se a velocidade de au-
tomóveis, matam-se crianças e im-
permeabiliza-se o solo. Há regiões
que fazem represa para conter en-
chente e, ao mesmo tempo, asfal-

tam ruas pequenas. Que asfaltem
as avenidas, as estradas e que
pesquisem pisos alternativos para
absorver a água da chuva.

O saneamento não vem da Lua, é

da nossa sociedade. Ele foi incor-
porando o sistema de construção ur-

bano, com todas as suas vantagens,
erros e acertos. adaptando-se á

drenagem. Hoje temos de desfazer
a drenagem, de segurar a água no

quarteirão. no nosso quintal.

O pensamento sistêmico é estranho
ao nosso meio. Até na universidade

o trabalho transdisciplinar é difícil.
Não há nada mais pobre do que o
conhecimento que se isola; nada
mais perigoso que especialista limi-

tado. Quem é muito pobre não tem
poder de destruir, mas o especialis-

ta tem enorme poder destrutivo, haja
vista o que querem fazer como mais

um capitulo da indústria da seca. o
pior deles: a proposta de transposi-

ção do São Francisco. Isso está sen-
do proposto por pessoas gradua-

das, mas sem sabedoria, pois a
sabedoria não é conhecimento ou
informação, mas trato, experién-
cia e reflexão.

rio trabalhar por bacia hidrográfica, que

tem outra racionalidade.

O progresso custou a destruição dos rios.
Daqui a um certo tempo ficará cada vez
mais difícil ter água. Pelo desmatamento,
faltará água em quantidade; com a polui-
ção, faltará água em qualidade. Se for o
caso, teremos de apelar para as águas
subterrâneas, que estão ligadas com a
água superficial. Mas pode ocorrer seca
subterrânea, porque política de uso e ocu-
pação do solo não tem racionalidade
ambiental. O desmatamento faz com que
o chão vire uma cerâmica; o asfaltamento
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Não digo que as pessoas não possam
errar. Um dia desses. conversei com um

grande brasileiro que me disse ter sido
a favor do Provarzea, que destruiu nos-

sas lagoas marginais, acabou com a re-
produção de peixes, acabou com tudo.

para a plantação de arroz. Hoje. que já

se passaram 40 anos. ele vê o erro que

cometeu. O problema não é errar, é per-

sistir no erro.

sei com um empreiteiro da indústria pe-
sada que me disse que não haveria pro-

blema para eles se a linha do sanea-
mento fosse ambiental. se os projetos

fossem nesse sentido. O problema é que
recebem condições de trabalho que os

obrigam a fazer o que fazem. Ele. pes-
soalmente, era contra a canalização de

córrego. mas estava fazendo isso.

Que país queremos deixar para

os nossos filhos e para as

futuras gerações? Queremos

um país em que todo o

dinheiro sirva para alimentar

Interesses de empreiteiros e

interesses das indústrias da

enchente e da seca?

Assim, quero externar minha perplexi-
dade com o fato de que o financiamen-

to de saneamento na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte esteja servindo

para a canalização de rios e córregos.
Ora, o saneamento pode ser feito sem

essa canalização, que, na região me-
tropolitana, promove enchentes. Ama-
nhã. teremos de gastar bilhões para re-

solver o problema da enchente. como
acontece atualmente com São Paulo. No
Nordeste, há a indústria da seca; em

nossas regiões metropolitanas, a indús-
tria da enchente.

Sei que as pessoas que fazem a canali-

zação não têm argumento para justificá-
la: um transfere a responsabilidade para

o outro, e ninguém abre o coração. Acho
que o saneamento, como qualquer pro-

blema do Brasil, não pode ser tratado
de forma tecnicista ou burocrática; tem

de ser tratado com o coração. Que país
queremos deixar para os nossos filhos

e para as futuras gerações? Queremos
um país em que todo o dinheiro sirva

para alimentar interesses de empreitei-
ros e interesses das indústrias da en-
chente e da seca?

Podemos ganhar dinheiro decentemen-
te. Podemos fazer saneamento ambiental
sem que as empresas deixem de ga-
nhar dinheiro. Há alguns dias, conver-

Não sou contra a competição. Acho que
um pouco de competição é interessan-

te, mas a cooperação e a solidariedade
devem estar acima da competição. Não

podemos ter uma visão de bacia
hidrográfica sem nos basearmos na so-

lidariedade. Belo Horizonte não pode

matar o rio das Velhas, com chorume,

lixo, esgoto e canalização de rios e
córregos. Belo Horizonte, que recebe a

maior parte de sua água do rio das Ve-
lhas, tem um compromisso com essa
bacia, e tem de tratar bem os municípi-
os rio abaixo. Até perto de Corinto, não

se pode usar a água para agricultura
nem para matar a sede dos animais.
Durante a expedição do Manuelzão. que

no ano passado desceu o rio das Ve-

lhas. perguntei a um fazendeiro cuja pro-
priedade fica perto de Matozinhos se

teria coragem de comer carne do seu
gado, que estava bebendo aquela água.
Ele me respondeu que não havia pro-
blema em beber aquela água. pois dava

vermífugo para o gado. Ao que eu re-
truquei: - Ora, vermífugo para quê?

Essa água tem tanto detergente e Outros
produtos químicos que os vermes já mor-
reram. O raciocínio tem de ser outro.

Algumas pessoas costumam argumen-
tar que minha proposta de saneamento
ambiental é utópica. Por nossa propos-
ta, o do Arrudas. que começa no Eldorado,
em Contagem, passa pelo Barreiro. pelo
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Rola Moça. e vai até General Carneiro,
nunca teria sido canalizado. São mais

de 40 km! E para o rio não interessa se
está em Contagem ou Belo Horizonte.

Imaginem se. nas duas margens do
Arrudas. houvesse lOOm de matas, de

quadras de oeteca, de trilhas para ca-
minhada. parques lineares? Ao fim da

tarde. a população de Belo Horizonte po-
deria ir passear nas margens do rio ou

nadar em suas águas. como fazia no rio
Cipó. que havia aqui e que era igual a

esse rio. A mesma coisa aconteceria
com os afluentes do Arrudas: ao longo

deles, teríamos regiões onde podería-

mos cultivar a saúde e o lazer, passear

com os filhos... Tudo isso foi destruído
por uma visão de construção urbana, de

impermeabilização do solo, de especu-
lação imobiliária de saneamento, deter-

minada quando decidiram jogar tudo nos
esgotos. O pior é que os prefeitos do

interior copiam o que está sendo feito
em Belo Horizonte, que já deve ter co-

piado os exemplos do Rio e de São Pau-
lo. Temos de começar a ter autonomia

de pensamento. Um artesão, um mar-
ceneiro ou um ferreiro que está traba-
lhando em sua oficina e recebe a visita
do governador, de um deputado ou de
um professor da UFMG não interrompe
seu trabalho; continua fazendo o que já
estava, sem pedir opinião a ninguém.
Ele sabe o que deve fazer.

Por que somos tão dependentes, copi-

ando tudo de outros paises? Por que
não pensamos e tomamos nossas pró-
prias decisões? Por que não mudamos
os pisos das ruas de Belo Horizonte por
algo que absorva a água da chuva? Por
que não fabricamos janelas de infiltra-
ção, ou seja, não construimos, de tan-
tos em tantos metros, caixas de concre-

to, a fim de que a água da chuva fique

no solo? Precisamos retirar os cimen-

tos dos quintais. Mas as pessoas usam

o argumento economicista, ou seja, que
isso é mais barato. Isso não é verdade.

porque não estamos incorporando o pre-
ço futuro de manutenção e reconstrução.

Cito como exemplo a canalização do rio
Arrudas. Em janeiro deste ano, a prefei-

tura da capital gastou R$9 milhões para

consertar cerca de 200m. Será assim

indefinidamente, porque a natureza ten-
de a destruir a canalização desse rio. A
prefeitura está sempre cortando a mala
ciliar. Se o rio Arrudas ficar abandona-

do durante 200 anos, voltará ao seu
curso normal. ou seja. tudo o que foi feito

será destruído. Quanto foi gasto para
"domá-lo", conforme a linguagem da

A Escola de Engenharia da UFMG foi

construída na área de expansão da
cheia do Arrudas. Para mostrar que o

ser humano conseguiu dominar a natu-
reza, acabaram com as lagoas margi-

nais. Tudo isso para quê? E a obra foi
toda financiada com recursos internacio-
nais do Banco Mundial.

Há dois meses, durante uma reunião re-

alizada no interior, com meus alunos do
internato rural. estive com o Dr. Hans

Ginkel, subsecretário-geral das Nações
Unidas e reitor da Universidade da

ONU. que desejava conhecer o Projeto
Manuelzão, a pedido da reitora e do vice-

reitor Borato. Antes de conversarmos,
tomamos o chá da iniciação, ou seja.

chá de capim-cidreira, que foi bastante
apreciado por ele e sua esposa. O Dr.

Hans disse-nos que no Banco Mundial
existe uma divisão: uma turma que ca-

naliza rios e córregos em todo o mun-

Não podemos ter uma visão

de bacia hidrográfica sem

não pode matar o Rio das

Velhas com chorume, lixo,

esgoto e canalização de rios

e córregos.

época? Isso é falta de racionalidade	nos basearmos na
ambiental. solidariedade. Belo Horizonte
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do. e outra que é contra esse procedi-	cisco. que tem legitimidade para decidir
mento. Disse-lhe que isso também ocor-	sobre isso. Da mesma forma. nós. de

Por que não mudamos os

pisos das ruas de Belo

Horizonte por algo que

absorva a água da chuva?

Por que não fabricamos

janelas de infiltração, ou seja,

não construímos, de tantos

em tantos metros, caixas de

concreto, a fim de que a água

da chuva fique no solo?

re no Brasil.

As entidades de engenheiros precisam

posicionar-se com mais firmeza. As es-

colas de engenharia, por meio de seus

currículos. precisam acabar com essa
vontade de domar a natureza. Não te-

mos de domá-la. mas de compatibilizá-
la. A natureza pode ser nossa aliada.

Ao fazer uma obra, precisamos mobili-
zar a sociedade.

É fundamental o que foi dito a respeito

de comités de bacias. Sou presidente
do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio

das Velhas, em que têm assento as maio-
res empresas de Minas - como a Vale

do Rio Doce, a MBR e a Belgo-Mineira -,
assim como ONGs ambientalistas, cons-
titu idas por pobrezinhos que moram no
meio do mato. além de setores gover-

namentais. É um espaço de negociação
que não diz respeito à distribuição de

âgua, porque a Copasa faz isso muito
bem. Discutimos a gestão ambiental das
águas a partir da gestão do território.
A água depende do território. Se não

houver políticas de uso e ocupação de
territórios, não teremos água. Estamos
conseguindo um ótimo ambiente de de-
cisões. Temos superado certas intrigas

e bngas a partir da racionalidade, dis-
cutindo exaustivamente.

Nada melhor do que os comitês de ba-
cias para a gestão. Não podemos acei-
tar que se passe por cima desses comi-
tés. Temos que melhorar a Lei ri l 9.433.
de 1997. e não revogá-la, na prática.
pressionando. Isso é contra o interesse
popular. A transposição do São Francis-
co não pode ser efetuada sem a apro-
vação do Comité da Bacia do São Fran-

Belo Horizonte, não temos o direito de
ser os maiores poluidores da bacia do

São Francisco. O rio das Velhas é o
maior afluente do São Francisco, o mais

longo, detendo o maior PIB e a maior
população - quase 14 da população da

bacia do São Francisco. Temos que en-
tregar uma água de boa qualidade. Pro-

pusemos a meta de nadar e pescar com
as crianças entre Santa Luzia, Sabará

e Belo Horizonte. Há quem pense que
isso não vai acontecer. É gente que olha

para trás.

Por que o Estado. as empresas ou a so-
ciedade não podem racionalizar o uso

do dinheiro e integrar e ter uma visão
de bacia? Para salvarmos o rio das

Velhas. basta tratar os esgotos de Belo
Horizonte, os córregos Arrudas e Onça.
cuidar do chorume e do ribeirão da Mata.
A meta de 2010 teve o apoio do gover-

nador Aécio Neves, está tendo o apoio
da prefeitura de Belo Horizonte e da

Semad, do secretário de Estado de Meio
Ambiente. Dr. José Carlos Carvalho, e

é um projeto concreto que está integran-
do toda a sociedade. O Comité do Rio

das Velhas e o Projeto Manuelzão acre-
ditam que é possível alcançá-la. Quem
viver verá.

As pessoas falam que é difícil entender

saneamento e meio ambiente, mas não é.
No saneamento ambiental. há uma coi-

sa fundamental, que é  ciclo hidrológico
e ouso e ocupação do solo. Qualquer pes-
soa precisa saber que a água tem que
ficar onde caiu. Tudo o que for feito para
segurar a água irá evitar as enchentes,
irá fortalecer os lençóis subterrâneos.
O ciclo hidrológico traz água do mar.
Toda água salgada vira água doce.
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Temos que retardar a volta da água para

o mar. O ciclo hidrológico é nosso gran-
de guia. O melhor indicador de qualida-

de da água são os seres que nela vi-
vem. Se o rio das Velhas voltar a ter os

peixes que tinha, teremos uma cidade

metropolitana cheia de peixes. Vamos

pescar surubi de 50kg a poucos quilôme-
tros daqui. A biodiversidade das águas

reflete a biodiversidade da terra. do que
está fora do território da bacia hidrográfica.

Gostaria que os Copamas regionais e
a Agenda 21 fossem para a bacia

hidrográfica, porque nela já está mon-
tado um esquema de representação da
sociedade. Se criarmos coisas novas a

toda hora, a democracia não agüenta-

rá. Os comités podem aperfeiçoar o seu
sistema de gestão e fazer o papel de

Copam. economizando dinheiro do pais.

A questão do meio ambiente não pode

se resumir a um adesivo para se colo-
car no peito, a uma politica qualquer.

Muitas pessoas, empresas, prefeituras
e governos falam da questão ambiental,

mas parece que ainda não se deram

conta do que é. Parece que se trata de
um frankenstein. o que leva a tantas
contradições! Tenta-se conter enchen-

tes. por exemplo, mas ao mesmo tem-
po asfalta-se tudo e canalizam-se rios.

Devemos ter cuidado com a indústria da
enchente!

É fundamental que o saneamento não

tenha uma visão antropocêntrica. O ser
humano é muito importante, mas não

pode matar os animais. os peixes, as
plantas. Precisamos, para viver, de um

ar de boa qualidade. Precisamos de

água de boa qualidade. Esta foi feita
para as crianças brincarem, para os
peixes. Precisamos defender os ani-

mais, controlar o agrotôxico, defender

os nossos interesses com inteligência.

O mundo não é só para o ser humano. O
ser humano é um animal perigosissimo,

se tiver poder sem sabedoria.

É fundamental que o

saneamento não tenha uma

visão antropocêntrica. O ser

humano é muito Importante,

mas não pode matar os

animais, os peixes, as

plantas.

Apoilo Heringer Lisboa

Cccrdenc'c-3era de P r ojeto ManLel/do e Presidente oo Cornte de Baca H croaráfica do Rio das Veinas
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/ tendênciasna area1,5.a pesquisa
É responsabilidade dos dirigentes do setor, das agências de fomento, dos que trabalham na
área e da própria população a busca de canais para o controle social das pesquisas.

O tema que me foi atribui-
do me permite partilhar os

rumos da pesquisa na área
de saneamento, suas ten-

quisa não para satisfazer os
pesquisadores. mas para atender a uma necessidade social.

é importante que haja controle social sobre esse processo.

Seguindo uma demanda do Centro de Gestão de Estudos
Estratégicos (CGEE), ligado ao Ministério de Ciência e

Tecnologia, o professor Nilo e eu, ambos da Escola de Enge-

nharia da UFMG, fizemos um trabalho de prospecção sobre
os rumos da pesquisa na área de saneamento. Esse traba-

lho servirá de base para minhas considerações.

Em primeiro lugar, apresentarei alguns antecedentes da pes-
quisa em nosso pais. Em seguida. vêm algumas perguntas
sobre a pesquisa em saneamento: por quê, para quê, para
quem, o que pesquisar, como pesquisar os campos cientifi-
cos. a natureza da investigação, os métodos, alguns tópicos
adicionais. Por fim. um possível protocolo para classificação
e avaliação da pesquisa em saneamento.

Ao elaborarmos o trabalho, tivemos de definir algumas pre-

missas para as nossas reflexões. Em primeiro lugar, consta-
tamos que. no nosso pais, há uma discussão ainda pouco

qualificada sobre as prioridades nacionais em ciência e
tecnologia. Não há uma orientação mais clara sobre as polí-

ticas científicas em geral. Na área de saneamento.a pesqui-
sa é uma iniciativa relativamente recente. Não há, portanto,
uma reflexão mais aprofundada sobre seus rumos, suas po-
líticas setoriais.

Identificamos também que há um debate insuficiente e um
baixo consenso sobre algumas questões relacionadas á pró-

pria área de saneamento. à sua função social e à sua moldu-
ra regulatória legal e institucional. Hoje. há uma discussão

guns casos, pouco qualificada e muito preconceituosa. Exis-
te ainda uma distância enorme a ser percorrida na constru-

ção de consensos. Essa dificuldade no setor acaba repercu-
tindo na própria localização dos rumos das pesquisas.

Outro pressuposto é a discussão presente na área científica
brasileira que contrapõe a pesquisa básica à pesquisa apli-

cada. Esse deve ser um espaço de liberdade e de criatividade
por parte do pesquisador, porém é essencial haver elemen-

tos que indiquem o rumo das atividades científicas da área e
dêem concretude ao conjunto delas.

Um falso dilema diz respeito à indução ou à encomenda da
pesquisa. Ela deve ser dirigida por quem a financia? Ou a
iniciava deve partir do próprio pesquisador, por iniciativa es-
pontânea? Achamos que deve existir espaço para ambas as
formas. O seu conjunto é que dará um quadro da pesquisa
no setor.

O principio orientador dessa reflexão é que a pesquisa e o

desenvolvimento da área contribuirão para o progresso naci-
onal, na medida em que mais atenção for dirigida ao estágio
tecnológico e às suas demandas presentes e futuras. É es-
sencial que não haja divórcio entre o que se faz nas universi-

dades e nos institutos de pesquisa. além da própria deman-
da social. Isso não significa esquecer e ignorar as tendènci-

as internacionais. É fundamental que exista um bom balanço
entre aquilo que o mundo faz e aquilo de que o Brasil preci-

dências. suas perspectivas.	muito viva no pais quanto às propostas da Secretaria Nacio-
Na medida em que se pes-	nal de Saneamento. mas essa ainda é incompleta e. em aI-
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sa. Da mesma forma, impõe-se enxergar os múltiplos tentá-
culos e as múltiplas interfaces que o saneamento possui.

Essa é uma área que não deve ser exclusividade da enge-

nharia. Para o sucesso das pesquisas e das ações. é funda-

mental que se tenha uma visão interdisciplinar. Portanto,

consideramos pertinente discutir os rumos e o espaço

institucional da pesquisa, de maneira a se pensar numa po-
lítica de longo prazo, que ainda não existe.

É possível localizar alguns antecedentes da pesquisa em

saneamento no Brasil. Esse tipo de estudo remonta às déca-

das de 1940 e 50, tendo raizes comuns com outras áreas
tecnológicas. A idéia era pesquisar para aplicar, transformar
os instrumentos em ação. Podemos localizar o inicio das in-
vestigações. os testes. os desenvolvimentos e as avaliações.

No momento em que se começou a organizar
institucionalmente o saneamento no Brasil. grande parte da

tecnologia utilizada era importada da Europa e da América
do Norte, tendo. necessariamente, que ser adaptada á nos-
sa realidade. Como órgãos que se destacaram nesse pro-
cesso, pode-se citar a Fundação Sesp e o Departamento Nacio-

nal de Endemias Rurais (DNRU). ambos vinculados ao Minis-
tério da Saúde. que resultaram na composição da Funasa.

Na década de 70, houve algumas iniciativas da própria Fun-

dação Sesp e do BNH, que passa a ser o órgão fomentador
das ações de saneamento. A implantação do Planasa. na
década de 70, trouxe um novo arranjo financeiro, politico e
institucional, que repercutiu em pesquisas, algumas das quais

foram financiadas pelo próprio BNH.

A década de 80 foi muito marcante para a pesquisa brasilei-

ra. Houve um esforço sistemático e consistente para implan-

tar a pesquisa no ambiente universitário, com o apoio na for-
mação de doutores, muitos se titulando no exterior. Implan-

taram-se laboratórios, fomentaram-se projetos e. sobretudo.
consolidou-se a pós-graduação na área, um marco impor-

tante na década de 80. O resultado desse esforço foi a asso-
ciação da pesquisa universitária na área de saneamento às
universidades públicas federais e estaduais. Existem alguns
esforços fora das universidades públicas, mas, se conside-
rarmos a pesquisa como um todo, vamos encontrá-la princi-
palmente na universidade pública.

Entre 1990 e 2000, houve um fato interessante e importante:
a associação de programas tradicionais de fomento à pes-

quisa das várias agências federais e estaduais com alguns
programas induzidos. Alguns eram programas de formação

de grupos de excelência e outros. como o Prosab. têm sido
uma iniciativa muito importante. Nessa época. tanto a Funasa

quanto o Ministério da Saúde passaram a financiar pesqui-

sas voltadas ao saneamento. Uma questão importante so-

bre esse quadro que visualizamos nas últimas décadas é
saber se as políticas induzidas são o melhor caminho para o

saneamento no Brasil. Hoje, talvez a principal fonte de finan-

ciamento da pesquisa em saneamento seja o Prosab, pro-

grama liderado pela Finep. que dirige as pesquisas num rumo
que não poderia ser, por si só, o rumo global que a pesquisa

nacional precisa ter. Esta é uma discussão longa e que de-
mandaria mais tempo.

Por que pesquisar em saneamento e para quê? A primeira
constatação é que há um reconhecimento muito claro, por

parte de vários segmentos da sociedade brasileira. da rele-
vância da área de saneamento para o desenvolvimento na-

cional. Isso é reconhecido pelos políticos, técnicos e ocu-
pantes dos cargos de direção do setor. Entretanto, observa-

mos uma contradição entre esse reconhecimento e a peque-
na prioridade que tem sido dada a essa área. Muitos dos

expositores que me antecederam mostraram quadros de ini-
qüidades, desigualdades e repercussões na saúde pública,

inaceitáveis no momento atual do desenvolvimento brasileiro.

Em função disso, algumas questões que parecem ter impli-

cações importantes na pesquisa do setor raramente são de-
batidas e às vezes até evitadas.

A primeira é se a implantação de obras e a instalação de
saneamento, intrinsecamente e por si só. proporcionarão
benefícios à população. A segunda questão é a seleção de
tecnologias. Essa é uma opção feita no cotidiano da área de
saneamento e deve ser independente dos benefícios oriun-

dos dessas tecnologias. A terceira questão é se é supérfluo
discutir e comparar alternativas tecnológicas, diferentes
modelos de gestão e avaliar as próprias soluções que a
comunidade adota espontaneamente. Tomando como
referência a explanação do coordenador do Projeto
Manuelzão, em vez de afastar os esgotos e lançá-los nos
cursos d'água, tendo em vista que a população não con-
ta com uma política pública, o ideal seria infiltrar os es-
gotos no subsolo, ocasionando menor impacto ambiental.
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Há necessidade de uma política específica de pesquisa na área de saneamento, que garanta articulação e

complementaridade entre os vários programas de pesquisa já existentes, entre os programas de pôs-

graduação e o esforço de formação de recursos humanos.

Em que medida isso deveria ser um ingrediente fundamen-

tal na identificação das melhores soluções?

Uma última questão é se seria supérfluo avaliar a efetividade

de programas e intervenções visando à retroalimentação das
próprias concepções. A área de saneamento tem fraquissima

tradição de avaliação. Sua tradição é a de executar, realizar,
implantar obras. gastar recursos. Não se pergunta se os re-

cursos foram adequadamente utilizados, se as obras resul-
taram nos benefícios a que se propunham. Essas são ques-

tões que interferem nas opções de pesquisa na área. O pró-

prio quadro de carências e necessidades do setor pode defi-
nir rumos sobre as pesquisas a serem executadas. Isso traz
uma agenda de discussões. Por que a pesquisa em sanea-

mento, com que sentido realizá-la? Para que realizá-la, vi-
sando a quê? Para quem realizá-la? Existiriam, em situa-

ções especificas, populações-alvo especificas, ou seja. exis-
tiriam populações, áreas. situações que deveriam ser

priorizadas ao se definir uma agenda de pesquisas? Esse
debate teria um papel essencial na organização da pesquisa

no setor, pois hoje não há uma diretriz única. Esse esforço
deveria, inclusive, culminar com a elaboração de um plano
diretor de pesquisas na área. com os objetivos citados. É
responsabilidade dos dirigentes do setor, das agências de

fomento à pesquisa, dos que trabalham com pesquisas e da
própria população a busca de canais para o controle social
das pesquisas. Os pesquisadores, muitas vezes, acabam
tomando decisões no dia-a-dia da pesquisa, ao escolherem

um tema de uma dissertação. de uma tese ou decidirem se
vão apresentar um projeto com edital. Por trás de todo esse

processo. há uma tomada de decisões sobre o que é prioritário
pesquisar. É necessário que se explicitem essas decisões
ou. pelo menos, o critério usado para tomá-las.

A política de pesquisa deve se referenciar na realidade. O
que é a realidade? Pensar. por exemplo, nos paradigmas de
gestão, que hoje são muito discutidos e que, a meu ver, es-
tão contemplados na proposta da Secretaria Nacional de
Saneamento, em seus dois anteprojetos de lei. Alguns dos

paradigmas são: universalidade. eqüidade. integralidade.

titularidade municipal. etc. A gestão deve se pautar também

pela própria realidade socioeconõmica e cultural do pais e

pelo perfil de atendimento à população, na distribuição tem-
poral. espacial, associação com variáveis demográficas. etc.

Desenvolvemos um mapa para uma publicação do BDMG,
que mostra como é desigual a cobertura por esgoto no nos-

so Estado. Nas regiões Norte. Nordeste e Noroeste, existe
uma cobertura muito inferior à das regiões Sul. Sudeste e

Zona da Mata. Será que essa não é uma variável a ser con-
siderada?

Em nosso Estado, há também associação entre mortalidade
infantil e cobertura por esgotamento sanitário. Nos municípi-
os que têm menor cobertura, há maior mortalidade infantil. A
pergunta é se esse componente também deveria ser avalia-

do nas escolhas.

Vamos agora aos objetos de pesquisa, ou o que pesquisar.
Se temos uma clareza sobre por que pesquisar. podemos

pensar a direção em que a pesquisa deve se alinhar, o que
pode garantir uma coerência interna para as investigações,
impedindo a fragmentação.

Pensamos num modelo mostrando dois extremos das esco-
lhas sobre o que pesquisar. Num dos extremos. temos o atu-
al paradigma que dá suporte à tecnologia sanitária; no outro,
temos uma visão que chamamos de conservadora. A enge-
nharia sanitária é plena detentora de conhecimentos, dispon-
do de soluções tecnológicas para quaisquer problemas sani-
tários. Cada uma dessas visões determina diferentes graus
de escolha de objetos e de métodos de pesquisa.

No Brasil, os estudos de prospecção das necessidades e
definição de temas de pesquisa têm sido feitos sem uma base

conceitual mais sólida, que traga resultados mais concretos.

Como pesquisar? A definição de métodos está associada à

definição dos objetos e à avaliação do grau de desenvolvi-
mento cientifico e tecnológico que a área alcançou. Há uma
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discussão contemporânea sobre a adequação dos métodos
que utilizamos. Os métodos científicos chamados modernos
foram desenvolvidos no século XVII. a partir de Galileu e
Descartes. e tiveram algumas modificações e
questionamentos importantes no inicio do século XX. Hoje.
alguns estudiosos apontam para uma falência desse mode-
lo científico dominante, falam num novo paradigma. Alguns
prevêem até uma nova revolução cientifica. Isso não deve
ser ignorado pela pesquisa na área de saneamento.

Se se cogita de um novo modelo, há que se considerar um
ponto importante: a formação de recursos humanos tanto
para trabalhar no setor quanto para trabalhar na pesquisa.

Especialmente na nossa realidade da UFMG, não se ensina
mais a encaixotar córrego nem se afirma que a única solu-
ção para a disposição de esgotos é rede sem tratamento. Há
uma incorporação de conceitos novos, que são internacionais.
O mundo tem chamado a atenção para a necessidade de solu-
ções mais sustentáveis. Ê importante que os recursos huma-
nos. os novos profissionais. sejam formados com essa visão.

A divulgação da produção científica e tecnológica é um pro-
blema que não está totalmente resolvido no pais. O que se
faz nas universidades e institutos de pesquisa é transferido
para os serviços, para a ponta de quem executa? Há que se
discutir sobre inovação tecnológica, industrial e há que se
fomentar e avaliar, de forma mais organizada, a pesquisa.

Se for feito um esforço de avaliação das pesquisas e de pla-
nejamento de um novo quadro de fomento à pesquisa, de-
vem ser consideradas algumas dimensões. Para isso, pen-
samos num protocolo. A primeira dimensão é que tipo de
pesquisa deve ser feito.

Identificamos quatro possíveis abordagens.

- Relevância da pesquisa: Às vezes, o ingrediente é subjeti-
vo, difícil de ser avaliado, mas precisa ser considerado em
uma política da área.

- População-alvo: Contrapondo a realidade urbana à rural,
a urbana que mora na urbanização convencional à que mora
em favelas, as populações especiais, as indígenas, as
quilombolas. etc.

- Problemas específicos da nossa realidade, que não têm
abrangência universal.

- Subárea; abastecimento de água, esgotamento sanitário,
etc., com uma visão ampla de saneamento ambiental.

Isso geraria uma matriz que poderia ser um instrumento para
se pensar de forma mais efetiva os rumos a serem tomados
pela pesquisa em saneamento e a forma de avaliá-la. Apli-
camos um exercício em alguns colegas da UFMG, esperan-
do que haja prosseguimento para se pensar de forma mais
efetiva e orgânica na pesquisa em saneamento no pais. uma
necessidade clara e reconhecida por muitos pesquisadores.

Identificamos a necessidade de uma política específica de
pesquisa na área de saneamento, que garanta articulação e
complementaridade entre os vários programas de pesquisa
já existentes, que garanta a mesma articulação entre os pro-
gramas de pós-graduação e o esforço de formação de recur-
sos humanos e que identifique novas necessidades a partir
da sociedade. e não apenas a partir dos pesquisadores. Para
isso, é necessário que se prossiga com esse esforço de for-
mulação e de debates teóricos conceituais e metodológicos
mais qualificados.

Léo Helier
Professor do Departamen!o cc Engenharia San i:aria e Ambienta

da Escoa de Engenharia da UFMG
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acienda 1e san-eamento
Um ponto fundamental da discussão é entender que R$ 1,00 investido em saneamento

significa uma economia entre R$ 4,00 e R$ 5,00 em médicos, medicamentos e hospitais.

Domicilio saneado é aquele que possui água tratada e encanada, coleta
e tratamento de esgoto com desfinaçáo final, coleta e tratamento de lixo
com destinação final, combate a pragas e vetores e drenagem superficial.

Esse é o conceito de domicilio saneado da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Como está o Brasil nesse contexto? Pode-se dizer que
não chegamos a lugar algum em termos de saneamento. Quando se
atende a um lado da demanda, deixa-se de atender a outro. Pode haver

uma coleta razoável, mas não existir o tratamento do esgoto ou do lixo:
pode existir uma boa quantidade de domicílios urbanos no Brasil com

água encanada, mas, no que diz respeito à coleta de lixo, ao tratamento
de esgoto e até mesmo ao combate a pragas e vetores, veremos que
a situação é muito ruim se comparada aos índices internacionais.

Um ponto fundamentas da discussão é entender isto: cada R$1.00 in-
vestido em saneamento significa uma economia entre R$4,00 e R$5.00
em médicos, medicamentos e hospitais. Isso não quer dizer que não

61



precisemos dos equipamento de saú-
de, mas esse setor deve preocupar-se

apenas com as doenças que podem ser

devidamente controladas com um sa-

neamento eficaz.

Sempre que há uma crise ou a falta

de combate a pragas e vetores,
como, por exemplo, o caso da den-

gue nas cidades, os hospitais não
atendem a outros casos. Se a pes-

soa quebrar um braço. não haverá
médico nem espaço para atendê-la.

A pessoa com qualquer outro problema
de saúde é barrada na porta do hospi-
tal. porque o estabelecimento está de-
dicado a combater uma doença prove-

niente da falta de saneamento.

Com certeza. quando nos preocupar-
mos com o saneamento, temos de le-

var em conta uma questão fundamen-
tal: a água é a origem da vida na Terra.

Água é saúde. A água é. antes de tudo.
a parte fundamental do nosso corpo.

chegando a constituir 70% dele. A água

está presente em todos os seres vivos.
faz parte de seus mecanismos de so-

brevivência. A base de todos os proces-
sos do ser humano - a digestão, as sín-

teses - é a água.

Mas é um equivoco dizer que a água
está em 34 do planeta. A água cobre
3/4 do planeta, mas é de 1 para 1.000
do restante dos seus elementos. A água
é uma casualidade no planeta Terra. A
vida é uma casualidade que depende

da água até para ter continuidade.

Foi uma casualidade quando surgiu
e o é na sua própria sobrevivência.

Debater a Agenda 21 é tratar da par-
ticipação da sociedade. E falar de

participação da sociedade significa
analisar o arcabouço legal que nos

guia. O que existe de estruturação
do sistema de saneamento e de

água no país? Uma lei moderna,
amplamente discutida com a sacie-

dade e com alguns vetos que lhe

podaram algumas questões impor-
tantissimas. Trata-se da Lei n g 9.433.
de 1997. O que sobressai nela é,

antes de tudo. a preocupação com a
participação da sociedade na defini-

ção dos destinos da água de todo o
país. É a lei de gerenciamento dos

recursos hídricos. a política nacional
de recursos hídricos.

Ela mostra uma preocupação muito
grande com a participação da sacie-

dade. Exemplo disso é quando afir-

ma que o máximo de participação do
poder público de todos os níveis, nos
comités de bacia - o grande parla-

mento da água - será de 50%, sen-
do os outros 50% destinados à par-
ticipação de usuários, entidades do
setor de água e organizações da
sociedade civil em geral.

Em paralelo, é prevista a criação do
Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, com a mesma proporção

de participação da sociedade e de con-
selhos estaduais. São criadas também

agências de água, o corpo que susten-
tará tecnicamente as bacias.

Há que se destacar aqui uma dicotomia.

à qual se referiu o professor Apollo

Heringer. Quem define outorga de água

no país hoje é a Agência Nacional de
Águas (ANA). quando deveria ser o co-

mité de bacias. No caso da transposi-
ção do Rio São Francisco. que foi dis-

cutida nesta Casa em uma reunião ocor-

rida há um ano, com a presença do vice-
presidente da República, o Comité da
Bacia do São Francisco, refletindo o

pensamento da sociedade mineira, de-
finiu-se contrariamente à medida. Em

vez da transposição, considerou que
seria de maior importância uma grande

revitalização do rio São Francisco, que
está morto e com sérios problemas de

assoreamento e poluição em todos os
níveis.

E o que ê o comitê de bacia? A presen-
ça das Assembléias Legislativas, das

sociedades civis de toda a bacia e dos
Estados e de todos os níveis de gover-

no. No entanto, ele não tem o poder de
definira outorga. No caso da transposi-
ção do rio São Francisco, o governo fe-
deral afirma - a meu ver, erroneamente
- que a fará de qualquer maneira, por-
que é fundamental para a própria quali-

dade de vida dos nordestinos. Já fiz
parte de mesas no Rio Grande do Norte

e na Paraíba e tenho visto pessoas da
academia e do movimento social con-
trárias á transposição. nesses Estados
que seriam atingidos por ela. Mesmo
assim. o governo federal pode decidir
fazé-1a. porque tem na mão o instrumen-
to da ANA, que, teoricamente, é uma
agência técnica, mas, na verdade, é

Quem define outorga de água no país hoje é a Agência Nacional de

Águas (ANA), quando deveria ser o comitê de bacia. ( ... ) A ANA,

teoricamente, é uma agência técnica, mas, na verdade, é política e

implementa as políticas que o Executivo deseja.
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política e implementa as políticas que o

Executivo deseja. A ANA afirma que a

transposição è fundamental e concede

essa outorga. a pedido do governo fe-

deral. No próprio Ministério do Meio

Ambiente, há controvérsias e pessoas

contra a transposição, mas de nada adi-

anta ir contra a vontade do núcleo de

poder do país. Isso significa que há, no

país, uma grande lacuna em todo esse

processo de gerenciamento de recursos

hidrícos. Então. a participação popular

tem um limite. O comité de bacia pode

propor outorgas, sem problemas de con-

tribuição financeira e tudo o mais, para

pequenas utilizações, mas. na  verdade,

não tem controle de outorgas, o que é

ruim. Precisamos encontrar a possibili-

dade de definir algum nível de decisão

com a participação da sociedade.

Há problemas de índices no Estado de

Minas Gerais. Alguns mostram que, no

ano 2000. por exemplo, tivemos uma

coleta de lixo de 91% do total de
moradores urbanos no Brasil. Esse

percentual. na Região Norte, cai para

76%; na Nordeste, sobe para 81%; na

Sudeste. chega a 96%, acima da média
nacional; e. em Minas Gerais. não passa

de 91.9%, sendo que no Espírito Santo

é de 91.8%. Rio de Janeiro, 94,3%, e

São Paulo, 98.8%. A Região Sul tem o
maior índice do pais. 97.1%. e  Centro-

Oeste. 92.2%.

Temos também dados sobre a

destinação final de lixo. Para o Brasil

inteiro, o total de destinação final de lixo

é de 40.5% daquilo que é coletado. Na

Região Nordeste. o percentual é de

36%; na Norte. 13.4%: na Sudeste.
42.5%, e. em Minas Gerais. 38%, o pior

índice dessa região. Na Região Sul, o

percentual é de 46.6% e. na Centro-
Oeste, 44.4%.

No que se refere à água. o Brasil tem

o percentual de 89.1%; a Região

Sudeste. 94,4%: e Minas, 96.5%,

acima da média nacional e da média

da região.

Quanto a esgotos, considerando-se

o percentual de moradores, temos.

no Brasil inteiro, 137 milhões de pes-

soas ligadas a redes de esgoto, o que

equivale ao total de 53,8% de domi-

cílios; Nordeste, 33,4%; Sudeste,

78.4%: e Minas Gerais, 79.8%. Por-

tanto. há uma boa coleta no Estado.
Porém. quando consideramos trata-

mento, podemos ver que a Região

Sudeste trata 27,2% do esgoto que

coleta. Estamos em condição des-

vantajosa. pois 83% dos domicílios
não têm tratamento, estando, portan-

to, fora das condições exigidas pela

OMS. Minas Gerais. no ano de 2000.
tem 5.2% de tratamento de esgotos.

Em suma. há um grande trabalho a
ser feito no Estado de Minas Gerais,

numa área importante do saneamen-

to. que é o tratamento de esgoto. Ain-

da que algumas obras tenham sido
feitas de 2000 até hoje, falta muito

para que se possa chegar a índices

razoáveis.

Para concluir, quero dizer que. ao

pensar em Agenda 21 e saneamen-

to, temos que mudar conceitos so-

bre desenvolvimento. Devemos enten-

der que não há mais condições, na so-

ciedade brasileira. de promover desen-

volvimento sem base na sustenta-

bilidade socioambiental: entender que
um novo componente precisa ser leva-

do em consideração na análise de em-

preendimentos humanos: a ecoeflciéncia.

Ê preciso, antes de tudo, preocupar-se

com a diminuição das externalidades ne-

gativas dos empreendimentos huma-

nos: entender que não dá mais para pen-

sar em empreendimentos apenas pelo

seu retorno econômico, pelo seu break
even paint.

Isso porque os empreendimentos huma-

nos ignoram aquilo que se chama de-

senvolvimento socioambiental. são gui-

ados apenas pelo lucro. O empresário

pode criar empregos, avançar e conse-

guir manter a produção, mas a socieda-

de vai arcar com todas as externalidades
negativas. A degradação dos rios, das

florestas, enfim, do meio ambiente hu-

mano como um todo fica submetida ape-

nas á lógica do capital, o que não pode
continuar. porque todos nós da socieda-

de iremos pagar pelo lucro de poucos.

Estamos discutindo aqui a necessida-
de de um modelo que modifique essa

relação. que, há muitos anos, está im-

plantada na sociedade humana - uma

relação guiada pelo lucro, sem a pre-

ocupação com as futuras gerações,
com um meio ambiente razoável de
sobrevivência.

A Região Sudeste trata 27,2% do esgoto que coleta. Estamos em

condição desvantajosa, pois 83% dos domicílios não têm

tratamento, estando, portanto, fora das condições exigidas pela OMS.
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O modelo exportador está neste pais

desde 1500. Uma música do Vandré fala
da fome em meio a grandes plantações,

e tem sido publicado. ultimamente. que
o crescimento da produção agrícola

deste país não tem diminuído a fome

do povo. Essa discussão tem de ser le-

vantada. Os alimentos não são destina-
dos à população brasileira. pelo contrá-

rio. são exportados a preço baixo. sem
agregar nenhum valor a essa produção.

e 53 milhões de habitantes estão pas-
sando fome. Esse modelo não resolveu

nosso problema de fome e miséria. É
preciso mudar esse modelo, entender

que estragar o cerrado, arrebentar o
solo, degradar a água para a exporta-

ção de alimentos não está agregando
qualidade de vida à nossa população.

Temos de mudar a visão ética de desenvolvimento e também nossa

postura, como seres humanos, quanto à biodiversidade. A visão

antropocêntrica do ser humano nos levou à sociedade que temos hoje.

A Agenda 21, antes de tudo, precisa
encarar essas questões, entender a

interdependência do modelo expor-

tador com as questões nacionais

como um todo. Para construir uma
boa Agenda 21, é necessário desti-

nar recursos e. antes de tudo. mobi-
lizar a sociedade. A solução dos pro-

blemas deste pais passa pela
mobilização social. Temos de mudar
a visão ética de desenvolvimento e
também nossa postura. como seres

humanos, quanto à biodiversidade. A
visão antropocêntrica do ser huma-

no nos levou à sociedade que temos
hoje. Se continuarmos como estamos.

não há sobrevivência garantida para a
humanidade. É preciso rever concei-

tos, entender nossa interdependência
com os outros seres vivos do planeta.

A única solução é ter visão holísca
desse processo, entender que o ser

humano é, antes de tudo. um  dos elos
da cadeia da vida, e não o centro dela.

José Chacon de Assis
d Fecerudv as Associações de Engeneros e Arquitetos do Estado do

Rio de Janeiro - Fearj
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projetos estruturadores para

Dois projetos mostram a preocupação do governo com o meio ambiente e a sustentabilidade do

desenvolvimento: o Programa de Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do

São Francisco e Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos.

Algumas definições do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),

como a visão de futuro, norteiam a nossa ação. O PMDI já foi aprovado por

esta Assembléia e sancionado pelo governador e está disponível na Internet,
no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Ao longo do ano passado. sob a liderança do governador Aécio Neves,
definimos três opções estratégicas: reorganizar e modernizar a administra-

ção pública estadual, promover o desenvolvimento econômico e social em
bases sustentáveis e recuperar o vigor político de Minas Gerais.

Para concrezá-las, temos uma agenda com dez objetivos prioritários. Para
alcançar esses objetivos, definimos alguns projetos com o intuito de viabilizar
essa visão de futuro e articular recursos público-privados em parceria. Tais
projetos deverão mobilizar outros atores da sociedade para o desenvolvi-
mento de Minas Gerais, produzir uma percepção na sociedade de que quem
governa tem uma visão de futuro, uma definição estratégica que está sen-

do construída com ações concretas. Isso principalmente para organizar-
mos os projetos estruturadores. com  definições de metas, prazos e custos,
para nos ocuparmos com a implementação dos projetos, parte mais impor-
tante do planejamento.

Alguns dos objetivos prioritários estão ligados diretamente ao tema deste
seminário: prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase
na ampliação e recuperação da malha rodoviária e do saneamento básico.

No que diz respeito ao saneamento básico, temos o projeto estruturador
Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos. grande parte do qual é sus-
tentada pelos investimentos da Copasa.
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Outro objetivo prioritário do governo é intensificar a sua atua-
ção na gestão do meio ambiente. transformando-a em opor-

tunidade para o desenvolvimento sustentável do Estado.

A questão do meio ambiente e da sustentabilidade do desen-

volvimento aparece no centro das definições estratégicas do
governo. Além do Saneamento Básico: Mais Saúde para

Todos, destaco outro projeto estruturador: ode Revitalização
e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do São

Francisco.

Destaco ainda um objetivo: viabilizar novas formas de finan-
ciamento dos empreendimentos. construindo novo marco

legal orientado para parcerias público-privadas.

Seguem-se algumas considerações sobre os projetos

Qual é a situação atual do projeto? Estão sendo implantados
projetos de manejo integrado de sub-bacias hidrográficas em

18 municípios. envolvendo vários atores - IEF. Igam. Emater -.

e 24 obras de saneamento básico estão em andamento nos

municípios integrantes dessa bacia. A nossa meta, ao final
do projeto, é a melhoria da quantidade e da qualidade da

água. garantindo a sustentabilidade das atividades antrópicas.
e a implantação de 240 obras de saneamento básico em 45

municípios da bacia.

Farei agora a ligação desses projetos com os dois instrumen-
tos que ufilizaremos para alavancar investimentos em infra-

estrutura e para melhorar a gestão dos gastos nessas áreas.

O gerente da PPP em Minas Gerais é Luiz Antônio Athayde,
estruturadores referidos - Saneamento Básico: Mais Saúde	subsecretário de Assuntos Internacionais. Os resultados es-
para Todos. Programa de Revitalização e Desenvolvimento	perados. ao final do projeto. são estes: dotar o Estado de
Sustentável da Bacia Hidrográfica do São Francisco e Uni-
dade de Parceria Público-Privada.

Sobre o projeto Saneamento Básico: Mais Saúde para To-
dos, vamos mostrar sua situação inicial e sua situação atual.
O déficit de água tratada era de 500 mil habitantes urbanos e

2.7 milhões de habitantes rurais, em diagnóstico de 2002.
Atualmente, o déficit no esgotamento sanitário é de 2,8 mi-
lhões de habitantes urbanos e de 3,1 milhões de habitantes
rurais. Conquistamos R$834 milhões em investimentos viabili-

zados até o final de 2004, com a geração de 89 mil empregos.

Em 2004, são 140 obras em andamento e 64 iniciadas. Es-

peramos, ao final do projeto. que 95% da população urbana
e 50% da população rural disponham de água tratada. Quanto

ao esgotamento sanitário, as metas são 30% do esgoto tra-
tado e 60 mil instalações sanitárias implantadas. Isso é fruto
do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana. Em relação à limpeza urbana, são 150 sis-
temas de disposição final de lixo implantados. Esse é  obje-

tivo final do projeto.

O Programa de Revitalização e Desenvolvimento Sustentá-
vel da Bacia Hidrográfica do São Francisco reúne um con-
junto de ações do governo. Destacarei apenas as que estão
sendo coordenadas pelo gerente do projeto. A situação inici-
al que gerou a necessidade desse projeto estruturador para
via-bilizarmos o desenvolvimento sustentável em Minas é a cres-
cente degradação da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

uma rede de conhecimento capaz de propiciar a oferta de
serviços públicos pelo setor privado, por meio de contratos

de longo prazo que tenham como suporte garantias especi-
ficas: e consolidar a metodologia de PPP como viabilizadora

de investimentos nos setores de infra-estrutura física e social.

A Unidade PPP é um projeto estruturador porque considera-
mos fundamental ter no governo um centro de conhecimento

em PPP integrado por urna rede de pessoas e instituições,
com metodologias definidas, padrões e com aproximadamen-

te 40 técnicos. A intenção é consolidar essa metodologia e
disseminá-la em várias áreas do governo. A unidade faria a

coordenação desse trabalho. Teríamos uma unidade central e
vários núcleos em outras áreas do governo. Essa unidade se-

ha a guardiã da agenda de eventos e de relacionamento com
os investidores. Só viabilizaremos PPPs de efetivo interesse
da sociedade mineira se o Estado tiver cornpeténcia para fazer
contratos adequados. A parceria envolve dois lados, e o Estado
precisa desenvolver, sobretudo, a capacidade de contratar.

O que já foi feito nesse período? A implantação e a definição do
marco legal de PPP foi um assunto bastante debatido nesta
Casa no ano passado. Estamos acompanhando o projeto de
lei federal. A implantação da unidade coordenadora de PPP já
teve início, com alguns técnicos, equipamento e organização.

Há ainda a criação de conhecimento e ambiente para PPPs,
envolvendo semináhos, encontros com investidores e outras
atividades coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento
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Econômico: e um arcabouço fiscalizador e regulatóo. para cuja monta-
gem já se contratou uma consultoria. Ternos alguns resultados em termos

de midia e um acordo concreto com o Banco Interamericano de Desenvol-

vimento, que aportou recursos de US$600 mil sem retorno para o projeto.

Para iniciar as PPPs no Estado, os projetos-piloto definidos são o presi-
dio. a MG-050. o novo centro administrativo de Belo Horizonte e o campus

da UEMG. Destacamos, no caso deste seminário, o Alto Jequitinhonha.
com saneamento básico.

Recebemos a informação de que o projeto-piloto inicial para PPP. na

área de saneamento básico. será o Distrito de Diamantina. Pretende-
mos. até 2007, ter 11 modelagens concluídas ou em fase de conclusão

e 6 projetos licitados em fase distinta de implementação. Desses pelo
menos 2 já têm os serviços disponibilizados, resultando numa econo-

mia de gastos de 20 milhões por ano com as parcerias. Esses serão os
resultados até o término do período.

Se uma entidade da sociedade civil tiver qualificação e conhecimento técnico e se adequar à legislação, poderá

se transformar em uma OSCIP e gerenciar um sistema de abastecimento em uma cidade ou em uma microrregião.

O outro instrumento que temos para ampliar o investimento em infra-

estrutura e buscar a melhoria da gestão do gasto e das ações nessas
atividades são as OSCIPs. Por que OSCIP em Minas Gerais? Para

consolidar um novo modelo de gestão voltado para a prestação mais
efetiva de serviços ao cidadão, com a participação direta da sociedade

civil organizada. Quem pode se qualificar? Entidades que atuarem nas
seguintes áreas: assistência social: cultura, defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico; educação e saúde gratuita: segurança
alimentar e nutricional; meio ambiente: trabalho voluntário: desenvolvimento
econômico e social e combate á pobreza: e fomento ao esporte amador.

As OSCIPs, portanto. são uma forma de o Estado estabelecer uma
parceria também na área de saneamento básico. Se alguma entidade
da sociedade civil tiver qualificação e conhecimento técnico e se ade-
quar à legislação. poderá se transformar em uma OSCIP. candidatando-
se a estabelecer um termo de parceria com o Estado para gerenciar um

sistema de abastecimento em uma cidade ou em uma microrregião.

Em síntese, meu objetivo foi mostrar como o saneamento está inserido
em um planejamento de governo e. especificamente, nesses projetos
estruturadores.

Tadeu Barreto Guimarães
Subsecretano cc larejamertc e Orçuierto dá Secretana cc

Estado de Planejamento e Gestão
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pelo fortaleci m,,ento cl-a	estatais

Trabalharemos melhor sabendo onde o recurso será aplicado com participação da sociedade.
Ela decidirá que tal município ou tal Estado fará um fundo de participação específico para tratar o esgoto.

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Sanea-
mento (Assemae) é uma entidade civil e sem fins lucrativos.

Hoje visa representar cerca de 1.700 municípios no que se
refere a demanda e abastecimento de água e coleta de es-

goto, coleta de resíduos, drenagem e controle de vetores.

Nós. municipalistas, entendemos que cabe aos municípios
dizer como, quando e o que deve ser feito em relação a sa-
neamento. De acordo com dados de 2000. seriam necessá-

rios R$178 bilhões para resolvermos a questão do sanea-
mento em nosso país. Foram investidos até hoje apenas R$3
bilhões, ou seja, há um enorme déficit de investimento.

Noventa e dois por cento das comunidades são atendidas
com água que nem sempre tem boa qualidade, e 56% com

esgoto. que é o grande entrave em termos de capacidade
de investimento e de solução de problemas. O grande passi-
vo ambiental. sem dúvida, é o lançamento de esgotos in

natura nos cursos d'água.

Entendemos também que existem políticas de especulação

na área de saneamento que falam da ineficiência dos muni-
cípios ou do Estado, isto é, do setor público. Mas não vemos
isso como incapacidade ou negligência, e sim como fruto da
política que até hoje vivemos, a política do pau-de-sebo: no
patamar superior há o cifrão designado para saneamento, e
os municípios e o Estado deparam com muita burocracia e
um sem-número de dificuldades para chegar até ele; no
momento em que estão quase atingindo o topo, despencam
novamente, porque algo está faltando.

Sabemos que esse "algo' são outros interesses. Temos res-
trições à PPP. porque não entendemos ser essa a maneira

de resolver o problema do déficit orçamentário na área de
saneamento. Entendemos que os contratos são inadequa-

dos. O tributo para realização da PPP eleva em. no mínimo.
432% o valor de uma obra. Sabemos que temos o déficit,

mas não podemos contrapor tarifa dos municípios e do Esta-
do para pagar aquilo que deixa de ser direito de todo cidadão

e passa a ser obrigação de pagamento.

Entendemos que esse não é o melhor caminho, que é um
processo de exclusão social, e nos indignamos ao saber que

o nosso Estado e esta Casa foram os primeiros a ter intitulada
essa parceria, que não ficou clara até o momento. Todos os

exemplos que conhecemos são negabvos e mostram que
ela, na verdade, chama-se privatização.

Como resolver o problema? Quais os instrumentos de busca
e fonte de recursos? De que maneira podemos trabalhar esse

processo? As tarifas não são suficientes, muitas vezes são
subsidiadas, ou seja, há água pagando esgoto e esgoto pa-

gando água. Se as tarifas não são suficientes para resolver o
panorama único do esgoto, tem de haver subsídios. De onde
virá o recurso?

O que significa esse anteprojeto? Qual é a sua diretriz? O
que significa dizer "diretrizes para se executar saneamento
em nosso país"?

Somos dotados de incompetência e dificuldade administrati-
va. Queremos saber do governo federal qual é a fonte de
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recursos. Não adianta o anteprojeto traçar diretrizes de exe-
cução dos Planos Nacional. Estadual e Municipal de Sanea-

mento sem dizer a fonte desse recurso. É preciso explicar
porque o recurso é disponibilizado tão facilmente para o setor
privado e as portas estão sempre fechadas para o setor pú-

blico. Esse é o grande gargalo que precisa ser resolvido, além

do desenvolvimento dos subsídios.

Somos favoráveis ao fortalecimento das companhias esta-

duais, mas precisamos de mudanças contratuais e de relaci-
onamento com os municípios; precisamos saber dos prefei-

tos quanto têm arrecadado, o que será feito e como será

feito. Por isso. defendemos o municipalismo para o sanea-
mento. Não defendemos parcerias em que a água subsidie o
sistema de tratamento de esgoto. gerando mais exclusão so-

cial. Queremos que se constituam conselhos nos municípi-
os, trabalhando como os conselhos de saú-

de. A Constituição dá direito ao poder local
para assumir esse trabalho. que não deve ser

realizado nos gabinetes, por um prefeito ou
governador que diga o que é melhor para o

município. Não podemos ter medo dessa dis-
cussão. que deve ser levada à comunidade.

que saberá dizer como fazer saneamento. Te-
mos de deixar de pensar que podemos resolver

sozinhos nossos problemas.

O fundo depa rt icipação municipal é funcio-
nal. É uma arrecadação exclusiva para deter-
minados fins, aprovada por lei, no município, e a prioridade.
hoje, é o tratamento de efluentes. Essa arrecadação pode se
elevar e fazer com que o município se comprometa com o
Ministério Publico para, daqui a certo tempo - o cálculo é
feito para cada localidade -, fazer seus interceptores. Com
mais dois anos consegue parte da estação, ou estação de
tratamento não concentrada em um único ponto. Assim é
possível fazer saneamento.

Temos competência para fazer saneamento. falta-nos a fon-

te de recurso. que sairá do nosso bolso ou da parcena públi-
co-pública. comprovadamente mais barata. ou de parcerias
com o setor privado. Não há dúvida de que esse recurso
sairá do bolso do contribuinte.

Trabalharemos melhor sabendo onde o recurso será aplica-
do com participação da sociedade. Ela decidirá que tal muni-

cípio ou tal Estado fará um fundo de participação específico
para tratar o esgoto. Se há cronograma de atuação. de co-

meço, meio e fim. A obra será fiscalizada pela comunidade,
que quer resolver o problema.

A Assemae. em comum acordo com a Aesbe e todas as as-

sociações que visam á integração para fazer saneamento

público, vive um momento político de quebra. O anteprojeto

criou um desarranjo do setor público, e temos de tomar cui-
dado com isso, porque o nosso cenário ainda está engavetado
- o Projeto de Lei no 4.147 não foi retirado totalmente - e
talvez comecemos a digladiar no próprio setor público, es-

quecendo-nos de que por detrás disso está o setor privado
esperando que realmente nos desintegremos.

Assim, precisamos debruçar-nos juntos sobre a mesma dis-
cussão. usando a mesma linguagem. Em hi-
pótese alguma podemos abandonar a discus-
são desse anteprojeto, que já é louvável por
ter, pela primeira vez, dado à sociedade e aos
operadores de sistemas estaduais, municipais
e privados o direito de discutir o assunto. Este é
um momento histórico: é a hora de termos co-
ragem de nos posicionar. E o posicionamento
da Assemae. com relação ao anteprojeto. é o
de fortalecer as companhias estaduais, pois
percebemos que ali não há uma estrutura para

que as companhias estaduais permaneçam
em suas atividades. Julgamos também que o

anteprojeto delega não só a responsabilidade, mas todas as
funções aos municípios. que ficarão sobrecarregados e te-
rão de buscar. de maneira mágica. recursos para a realiza-
ção de seus projetos, a começar com o Plano Municipal de
Saneamento - ou, para o Estado, com o Plano Estadual de
Saneamento.

Dóris Aparecida Garisto Lins
\/:e-P-psid p n do Assooiçào Naciora dos Soviçs

Municipais de Saneamento - Assemae

O anteprojeto criou um

desarranjo do setor

público, e temos de to-

mar cuidado, porque

por detrás disso está

o setor privado espe-

rando que realmente

nos desintegremos.
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Com relação ao abastecimento de água no Brasil, a cobertura é de 80%; em

Minas, de 85%; nos municípios operados pela Copasa, 96%. O déficit de cobertura

no Brasil é de 19,6%; em Minas, de 15%; na Copasa, esse índice atinge apenas 3,9%.

Estamos conseguindo sensibilizar várias instituições e pessoas para ouvir e discutir as propos-

tas apresentadas pelos governos estaduais e pelas companhias de saneamento, que, embora
estivessem sendo ouvidas, infelizmente não estavam sendo consideradas pelo Ministério das

Cidades. As parcerias do governo estadual com prefeituras, por meio da Assemae. são instru-
mentos importantíssimos para a sensibilização do Ministério das Cidades, antes que esse an-

teprojeto seja enviado ao Congresso Nacional. Sempre digo que o único 'consenso' que ele
trouxe foi o da discórdia entre as várias instituições responsáveis pelo saneamento básico no

Brasil. Não poderia deixar de elogiar as palavras da vice-presidente da Assemae. esperando

que se transformem em ações. Seria ótimo que pudéssemos, ao sair daqui. discutir estratégias
para sensibilizar o Ministério das Cidades. Talvez possamos convencer alguns "iluminados" de
Brasília de que as experiências da Copasa e da Assemae são muito importantes e devem ser

levadas em consideração no momento da elaboração de um projeto tão importante como esse
de saneamento básico, que está em gestação no âmbito do governo federal.

Farei algumas considerações sobre a Copasa e o saneamento básico no Estado de Minas Gerais.

A Copasa foi criada em 1963. ou seja, tem 41 anos de experiência em saneamento básico. Está
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, recém-criada pelo go-
verno Aécio Neves, e estruturada por bacias hidrográficas.

Temos quatro diretorias operacionais. apoiadas por uma diretoria financeira, que administra
relações com investidores, e por outra, relacionada com as áreas técnica e de meio ambiente.

A Copasa serve a cerca de 11 milhões de pessoas no Estado: com uma cobertura maior que

96%, atende aproximadamente 3,5 milhões de economias. Possui uma extensão de rede colo-
cada de abastecimento de água de mais de 36 mil quilômetros e quase mil estações de trata-
mento de água em todo o Estado. Possui concessão em 593 municípios.
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Quanto ao esgotamento sanitário, temos concessão em 151

municípios. Servimos a uma população de mais de 5 milhões

de pessoas, com um percentual de atendimento superior a 81%.

sa hoje é extremamente saudável, o que possibilitou todas

as captações de investimentos de que falarei a seguir.

Atendemos mais de 1.7 milhão de economias, com um

percentual de tratamento de esgoto de 30.3%, numa exten-

são de rede de coleta de quase 11 mil quilômetros em todo o

Estado. Possuímos aproximadamente 32 estações de tra-

tamento de esgoto. Temos. em todo o Estado, cerca de

10.400 empregados - numa relação de empregados por mil

ligações de água e esgoto, dá um indicador de 2,57%. Pro-
duzimos mais de 66 milhões de metros quadrados de água,

com um volume faturado de 77 milhões de metros quadra-
dos. Entre água e esgotamento sanitário, o nosso faturamento

em julho foi um pouco maior do que R$115 milhões. Temos um

indice de macromedição de 95.5% e de micromedição de qua-
se 99,92%. que e um indice exemplar no Brasil e no mundo.

No Brasil, de 100 litros de esgoto coletado, apenas

20 recebem tratamento, e 80 são jogados nos rios.

Em Minas, esse percentual é menor que o do

Brasil: 17%. Nos municípios em que opera a

Copasa, esse número cresce significativamente,

alcançando 30,3%.

Com relação aos principais resultados em 2003. aumenta-
mos a nossa receita operacional bruta em 28%, alcançando

mais de R$1 bilhão por ano. Reduzimos significativamente a

inadimpléncia. apesar de ser uma das menores do Brasil.

De 4.17%, de 90 a 360 dias, reduzimos. em 2003. para

3,19%. o que representou uma redução de 23,5%. Hoje. em
2004. essa inadimpléncia está em 2.5%. Reduzimos tam-

bém o índice de perda de água faturada que. em 2002, era

de 25.5% e. em 2003. abaixamos para 24.8% e. em 2004, já
estamos próximos a 24%.

A nossa geração de caixa cresceu significativamente, pas-
sando para R$408 milhões, o que representa uma margem
de 36,8% da receita operacional líquida. ou seja, houve um
crescimento de 16%. Esses são os recursos gerados para
investimentos. O montante de recursos operacionais gera-
dos pela empresa em 2003 seria suficiente para pagar todos
os seus financiamentos em um ano e nove meses. A empre-

O nosso índice de hidrometração é o maior da história da

Copasa. Construímos, em 2003. mais de 1.100km de rede.

Fizemos 56 mil novas ligações de água e atendemos mais

de 205 mil pessoas com abastecimento de água. Construí-

mos 439 mil km de rede coletora de esgoto. realizamos qua-

se 34 mil novas ligações e atendemos mais 114 mil novas
pessoas beneficiadas com coleta de esgoto em 2003. Após

11 anos de prejuízos registrados. o balanço da empresa ge-

rou lucro de R$94.1 milhões.

Após 27 anos, esta é a primeira vez que a Copasa repassa

seus dividendos. Pela primeira vez, após todo esse tempo. o

Estado de Minas Gerais foi aquinhoado com R$23.5 milhões,
recursos estes que estão sendo aplicados em saneamento

básico nos municípios em que a Copasa não tem a conces-
são de água ou o esgoto sanitário. Os recursos são repassa-

dos ao governo do Estado, que os coloca no orçamento fis-

cal. e, a partir dai, são alocados na Secretaria de Desenvol-

vimento Regional e Política Urbana para aplicação em sanea-

mento básico.

No ano passado. fizemos uma pesquisa para verificar o nível

de satisfação dos nossos clientes em relação à Copasa.

Estamos trazendo dois indicadores dessa pesquisa. No pri-

meiro deles, numa escala de zero a dez, foi perguntado às
pessoas que nota dariam aos serviços prestados pela Copasa
nos seus municípios. Duas mil pessoas foram entrevistadas

em vários municípios. A nota mais alta foi dada aos Correios

- 8.88 -, e a segunda ao abastecimento de água da Copasa

—8,27. O interessante é que 97% das pessoas sabem qual é

a empresa que presta serviços de abastecimento de água
em seu município. Esse é um dado importante.

Outro item da pesquisa perguntava aos entrevistados que

nota - de zero a dez - dariam à Copasa em sua cidade. As
pessoas deram, em média, 8,32, o que significa que estão
plenamente satisfeitas com o serviço pela empresa. Além de
ser motivo de alegria, isso é motivo de responsabilidade para
todos os empregados em relação ao aperfeiçoamento dos
serviços prestados. Por isso. estabelecemos indicadores de
desempenho a serem perseguidos e metas anuais a serem
alcançadas.



Analisando a participação do grupo de clientes em relação

ao faturamento da empresa, observamos que 71% dos nos-

sos clientes são residenciais. 15% são comerciais, 5,44%

são industriais e 8.25% são públicos. Analisando participa-

ção dos imóveis por categoria, vemos que 89% dos imóveis

são residenciais. o que representa 71% do faturamento; a

indústria entra com 65% da quantidade de imóveis, que re-

presentam 5.44% do faturamento.

Com relação ao tema especifico do seminário, que diz res-

peito à cobertura e ao déficit de abastecimento de água no

Brasil e no Estado de Minas Gerais, verificamos que toda a

cobertura de pessoas atendidas no Brasil representa 80.4%.

As pessoas são servidas por rede geral de distribuição, com

ou sem canalização no imóvel.

Em Minas, a cobertura é maior que a média brasileira, fican-

do em torno de 85%. Nos municípios em que opera a Copasa.

essa cobertura aumenta significativamente: 96.1%. Resumin-

do: Brasil, cobertura 80%; Minas, cobertura 85%: municípios

operados pela Copasa. 96%. O déficit de cobertura no Brasil

é de 19.6%: em Minas, de 15%: na Copasa, esse índice atin-

ge apenas 3.9%.

O índice mais dramático está no tratamento de esgoto: refe-

re-se ao percentual de tratamento de esgoto em relação ao

coletado. O que não é tratado é jogado em rios e riachos. No
Brasil. essa cobertura atinge 20%. ou seja. de 100 litros de

esgoto coletado. apenas 20 recebem tratamento, e 80 são

jogados nos rios. Em Minas, esse percentual, por incrível

que pareça, é menor do que o do Brasil: 17%. Nos municípi-
os em que opera a Copasa. esse número cresce significati-

vamente. alcançando 30,3%. Nossa meta é elevar esse

percentual para mais de 55% até 2006. Antes do lançamen-

to do programa de investimento, em 2002, o percentual es-
tava em torno de 27%.

Diante desse quadro, o governo Aécio Neves implementou o

maior programa de investimentos já efetuado na história de

Minas Gerais em curto espaço de tempo, por conta das ações

empreendidas no setor de saneamento económico e finan-

ceiro da Copasa, que possibilitou gerar capacidade de cap-

tação de recursos de terceiros. além de gerar recursos pró-

prios, para estruturar esse programa.

Estruturamos um programa de investimento de R$2.7 bilhões,
que atende, desde 2003, a cerca de 600 municípios. benefi-

ciando 12 milhões de pessoas.

As principais metas são a universalização dos serviços de

agua - o percentual de atendimento de água passará de

96% para 100% -, a ampliação da coleta de esgotos. cujo

percentual passará de 81°k a 95%, e a triplicação do volume
de esgoto tratado. Isso significa que se irá alcançar um

percentual de mais de 55% em relação ao coletado. além de
reduzir para 20% o percentual de perdas faturadas. Esse

programa possibilitará, além de todos esses investimentos e
dos benefícios diretos e indiretos, a geração de 430 mil no-
vos empregos diretos e indiretos. Ampliamos em mais de

4,3 milhões o número de pessoas atendidas com os siste-

mas de água e esgotamento sanitário, melhorando as con-
dições de saúde da população e atraindo novos investimen-

O anteprojeto está gerando discórdia entre o governo

do Estado e a prefeitura, entre o governo do Estado e

o governo federal e, com certeza, mais na frente, irá

gerar discórdia entre o governo municipal e o governo

federal, pois não haverá mais quem opere em

municípios deficitários.

tos. Houve uma melhoria da infra-estrutura e também a pro-
teção dos mananciais, garantindo-se a regularidade e a qua-
lidade no fornecimento.

Esses são os principais investimentos em 807 milhões de
abastecimentos de água. Aplicamos mais de R$1 bilhão no
esgotamento sanitário, possibilitando uma elevação signifi-
cativa da coleta e do tratamento do esgoto. Nesse programa
está prevista a construção de 54 novas estações de trata-
mento de esgoto - ETEs. Em 2002. já existiam 32 estações;
com as novas ETEs. totalizaremos 86. Em 2005. Belo Hori-
zonte será a primeira capital do Brasil com capacidade para
tratar 1 00% do esgoto coletado. por intermédio de duas ETEs:
uma implantada em dezembro de 2002; outra, em fase de
construção. com término previsto para o primeiro semestre

de 2005. Isso será motivo de orgulho para todos nós.

Planejamos um saneamento integrado também em peque-

nos municípios, com 86 novos sistemas integrados e novas
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concessões. Estamos disponibilizando R$448 milhões para
investimentos em novas concessões. A Copasa não preten-

de comprar os sistemas de água e esgotamento sanitário,

mas investir na ampliação da oferta de água e no esgota-
mento sanitário.

Quanto à PPP, é sempre importante registrar que Minas Ge-

rais foi o primeiro Estado da Federação a instituir esse mo-

delo. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Re-

gional, elaboramos uma proposta para o setor de sanea-

mento, para alavancar recursos a fim de investir numa área
tão carente.

Em 2003. o Ministério das Cidades concluiu um estudo que
detectou a necessidade de investir P1$178 bilhões no setor

de saneamento, nos próximos 20 anos, para universalizar o

serviço de água e esgotamento sanitário. Só em Minas Ge-

rais, precisaríamos aplicar aproximadamente R$17 bilhões.

De onde tirar esses recursos?

Algumas fontes estão definidas. Temos o programa de R$2.7

bilhões e recursos dos municípios que também estão sendo

aplicados em saneamento básico. Estamos captando recur-

sos do FGTS e do FAT para aplicá-los em saneamento bási-
co. Mas a área ainda sofre com a carência de recursos e, por

isso, há necessidade de estabelecer parceria com a iniciati-

va privada, dentro de determinadas regras preestabelecidas,

que garantam a qualidade e a universalização dos serviços.

Em Minas Gerais preparamos uma proposta de parceria com

a iniciativa privada. discutida no âmbito do governo e com

parceiros privados. Acreditamos que desses 17 bilhões de

recursos necessários para a universalização dos serviços.
10 bilhões poderiam vir da iniciativa privada. Por isso. mos-

tramos as oportunidades de investimentos na área de sanea-

mento básico.

Hoje, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais, estamos elaborando um mode-
lo para que possamos. a partir de 2005. iniciar os processos

de licitação, dentro de um projeto-piloto definido, cujas fa-
lhas iremos corrigindo ao longo do tempo.

Comparecemos a vários fóruns regionais, e mais de 1.200

pessoas participaram da elaboração do planejamento estra-
tégico da Copasa. Houve uma demanda. por parte dos Pre-

feitos Municipais. para que a Copasa viesse também a atuar

em resíduos sólidos. Elaboramos um estudo de viabilidade

econômico-financeira desse empreendimento, consultando

os prefeitos sobre o seu interesse em estabelecer uma par-

ceria com a Copasa para esse fim. E 77.2% dos municípios

servidos pela empresa aceitam discutir a prestação de mais

esse serviço. Estamos estruturando um arranjo jurídico que

minimize os riscos em relação aos investimentos a serem

feitos. O deputado Fábio Avelar foi o autor de um projeto de

lei que se transformou na Lei n 13.663, que. em 2000. per-

mitiu que a Copasa atuasse em resíduos sólidos. Certamen-

te necessitaremos de uma outra legislação, um pouco mais
complexa, em virtude de várias questões jurídicas que

estamos levantando relativamente à atuação da Copasa.

O último assunto que tenho a tratar refere-se ao anteprojeto
de lei. Aqui foram estabelecidos alguns pontos que conside-

ro relevantes no anteprojeto de lei, hoje em discussão final

no âmbito do governo federal. Ele dificulta bastante ou mes-
mo inviabiliza o atual sistema de subsídios cruzados. dificul-

ta a obtenção de recursos, instituindo um instrumento extre-

mamente precário, que é o contrato de programa. em vez de
contrato de concessão, que hoje utilizamos. Inviabilizando-

se os subsídios cruzados, inviabiliza-se o atendimento aos

municípios mais carentes.

Dos 600 municípios onde a Copasa tem concessão. apenas

145 são superavitários. os outros são deficitários, ou seja. o
custo da operação é maior do que a receita auferida. Opera-

mos nesses municípios porque existe subsidio cruzado, uma

tarifa estadual - para quem consome até 1 0m3 de água, isso

representa algo em torno de R$500 - que permite que a

Copasa promova o subsidio intramunicípio. Ou seja, a popu-

lação mais carente do município é subsidiada pela popula-

ção que consome mais água e que. logicamente, tem uma
renda maior.

A Copasa também promove o subsidio intermunicipio. O su-

perávit gerado em Belo Horizonte é aplicado nos municípios,
como, por exemplo, do vale do Jequitinhonha. que são ex-
tremamente carentes e onde a receita auferida é menor do

que a despesa de operação desse sistema. Empresa esta-
dual é para isso. Logicamente, precisamos manter o equilí-
brio econômico e financeiro para que não haja prejuízo, em
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todas as suas operações. Essa é uma questão que nos pre-
ocupa e causa uma instabilidade muito grande no sistema,
pois dificulta significativamente a captação de recursos. Quem
vai emprestar para a Copasa se ela estiver sujeita a um pro-
jeto de lei que poderá ser transformado em lei que gere uma
instabilidade no sistema?

Esse anteprojeto, em momento algum. menciona o papel do
governo do Estado no saneamento, como se houvesse no
Brasil apenas o governo federal e os municípios. Os gover-
nos estaduais, por intermédio das companhias estaduais, é
que são os responsáveis pelo abastecimento de água de 75%
da população do Brasil: mas o projeto de lei desconhece isso,
é como se construísse um novo sistema. Não existe no mun-
do um pais que tenha estrutura similar à do Brasil. com a
União. os Estados e os municípios, dai a nossa preocupação.

Esse anteprojeto só está gerando discórdia entre o governo
do Estado e a prefeitura, entre o governo do Estado e o go-
verno federal e. com certeza, mais na frente, irá gerar discór-
dia entre o governo municipal e o governo federal, pois não
haverá mais quem opere naqueles municípios deficitários.
Achar que o consórcio resolverá isso é engano. Município
rico não irá se consorciar a município pobre, transferindo sua
renda. Quem faz isso é o governo federal e o governo esta-
dual. O governo federal o faz por meio da arrecadação, que
promove a chamada justiça social: arrecada dos mais ricos
para distribuir para os mais pobres. porque o rico não tira o
dinheiro do bolso para dar ao pobre. Os governos estaduais
promovem a distribuição de renda da mesma forma. Mas é
ilusão achar que o município, por livre e espontânea vonta-
de. vai se consorciar ao município mais pobre para transferir
renda. Os beneficiados por esse projeto serão os municípios
mais ricos. Os mais pobres ficarão sem os serviços.

Mauro Ricardo Machado Costa
Presrl p ite ci C]In(innIa	 je Miras Gerais - Copasa
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Para Cezar Henrique Barra Rocha, o sistema de

informação geográfica é um conjunto poderoso

de ferramentas para coletar, armazenar,

recuperar, transformar e visualizar dados sobre

o mundo real para um objetivo específico.

a importância de um sistema de informaçãoqeorreTerenclaao
Dividimos o tema de nossa exposição em alguns itens: o conceito de geoprocessamento,

a evolução da cartografia, a geomática e a importância de um sistema georreferenciado.
Incluí em um trabalho para publicação dois anexos: uma proposta para a elaboração do

plano cartográfico de Minas Gerais e mapeamentos temáticos nas bacias hidrográficas
de Minas Gerais, tema principal deste seminário.

Eis o que me foi fornecido para desenvolver: "O computador pode aumentar a importân-

cia dos mapas como ferramentas de trabalho. Os mapas fornecem importantes informa-
ções para as decisões significativas em muitas áre-

as de atuação. Decisões baseadas em informações	localização espacial só podem ser

desatualizadas levam a complicações pessoais ou	
alcançadas com precisão se fo-

de toda uma comunidade. Atualmente muitos ma-	
rem georreferenciadas, isto é. lo-

pas estão totalmente desatualizados, tendo em vista	calizadas por meio de um siste-
ma de coordenadas já conhecido.	transdisciplinar, o que é muito
A partir daí, pode-se iniciar o ato	mais abrangente.

de geoprocessar. ou seja. valer-
se de um conjunto de procedi-	No tocante à evolução na área go-

mentos que. utilizando tecnologia	vernamental de todos os temas

adequada. registrará a entrada. o	relacionados ao geoprocessa-

precisos. Assim, será alcançado
um estágio muito veloz para a

utilização dessa ferramenta
interdisciplinar, que passará a ser

o fato de que o tempo e o custo necessários para
sua atualização e nova edição dificultariam sua pro-

dução. O computador é rápido e preciso e tem um
papel importante a desempenhar na produção dos

mapas."

O que podemos dizer a respeito da evolução da car-
tografia? Qual o significado de geoprocessar? Todo

corpo ocupa um lugar no espaço. Levando-se em
consideração que esse espaço é o terrestre, a identifi-

cação desse corpo, as suas caraterísticas e a sua

armazenamento. a análise dos
dados identificados no espaço
escolhido, permitindo assim a sua
manipulação e utilização de acor-

do com o tema escolhido.

Esse posicionamento o distancia
do conceito de ciência, aproxi-
mando-o muito mais de um ins-
trumento, de uma ferramenta
interdisciplinar, com o emprego de
processos eletrônicos que evolu-
em rapidamente e permitem re-
sultados cada vez mais rápidos e

mento. tivemos no governo Eduar-

do Azeredo um momento muito
feliz - o da criação do Geominas.

Esse programa integrado de uso
da tecnologia de geoprocessa-

mento pelos órgãos do Estado de
Minas Gerais teve como motiva-
ção a busca de um processo para
minimizar esforços. recursos. in-
vestimentos e, sobretudo. a
duplicidade de dados. O Geominas
foi iniciado pela Prodemge em
1995, em uma tentativa de avaliar
a situação dos programas de
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geoprocessamento e da situação carto-
gráfica estadual. Não fossem a centrali-

zação e o desvio excessivamente infor-
matizado das políticas propostas, os

resultados teriam sido muito mais be-
néficos aos diversos segmentos da ad-

ministração pública estadual. Durante

diversas fases de sua implantação. o

programa Geominas chegou a aglutinar
em torno da Prodemge mais de 20 enti-

dades usuárias do geoprocessamento.

Todavia ocorreu uma certa mistura en-
tre geoprocessamento e cartografia

moderna. ot. geomática. Todas as ve-
zes que a tecnologia se propõe a supe-
rar a ciência, desconhecendo a evolu-

ção. a tradição e o conhecimento acu-

mulado, a tendência é a busca de cami-
nhos áridos, desprovidos do encanta-

mento e das paixões daqueles que se
julgam senhores dos cálculos, das fór-

mulas e das soluções definitivas.

No tocante aos temas específicos da
cartografia oficial, seja ela básica, seja
temática, a administração superior do
IGA continua firme quanto ao cumpri-

mento das normas legais, isto é, aten-
dimento ás exigências da Lei n° 12.593.
de 2817/97, e cumprimento do Decreto

43.256. de 81412003. que aprova o
regulamento da instituição mantendo a
liderança responsável na produção,

guarda, organização, disseminação e
modernização das informações
geocartográticas. sempre disponíveis

para consulta de todos os interessados.

O que é a geomática? Com o desenvol-
vimento da informática, atividade cien-
tífica que organiza e elabora os dados
por meio das informações processadas
pelos computadores, as técnicas
cartográficas tiveram um grande pro-

gresso. Utilizando computadores. é pos-
sível construir gráficos e desenhar ma-

pas em curto espaço de tempo. Acom-
panhando essa evolução, surgiu a ex-

pressão "geomática". do francês
géomatique. Os mapas, antes de mais

nada, são formas de comunicação ade-
quadas para representar e conhecer os

diversos fenómenos que ocorrem no

planeta Terra. Conseqüentemente, são

muito ricos em termos técnicos, expres-
sões que precisam ser conhecidas pe-

los usuários. O que os sistemas de in-
formação geográfica, na realidade, pre-

cisam é de buscar a aproximação e a
integração de todos os elementos a

esse espaço geográfico.

Passo agora rapidamente a uma obser-

vação sobre a importância de um siste-
ma de informação georreferenciado.

Existindo uma vasta bibliografia, exis-

tem também centenas de definições.
Uma delas, citada no livro "Geoproces-

sarnento: Tecnologia Transdisciplinar".
do mineiro Cezar Henrique Barra Ro-

cha, de Juiz de Fora. diz que o sistema
de informação geográfica é um conjun-

to poderoso de ferramentas para cole-
tar, armazenar, recuperar. transformar

e visualizar dados sobre o mundo real
para um objetivo especifico. É uma de-
finição que engloba as ferramentas uti-
lizadas, sejam hardwares, softwares,
bancos de dados e sistemas de gerên-
cia de dados.

É fácil entender que. a partir das infor-
mações geográficas, como a localiza-

ção e a descrição de um objeto ou de
um fenômeno identificado no terreno
(espaço geográfico), é possível definir

os principais componentes da informa-
ção geográfica a ser trabalhada. Mui-

Desde a atualização do

conhecimento sobre a

cobertura vegetal até a

construção dos gasodutos,

passando pelo planejamento

de rotas de ônibus e

monitoramento das bacias

hidrográficas, a aplicação do

plano cartográfico é

fundamental e decisiva na

definição das políticas

públicas.
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tas dessas informações são gerais.
amplas e globais: outras são específi-

cas. pontuais. identificando um tema
escolhido previamente para análise.

Dentre as principais fontes de informa-

ção geográfica, podemos citaras topo-
gráficas básicas, as hidrográficas. as

socioeconômicas, as que se destinam
à gestão territorial e as geoambieritais.

A gestão territorial de um Estado da

importância de Minas Gerais não pode-
rá prescindir de uma organização e

integração dos acervos já existentes,
diluídos e precariamente reorganizados

como se fossem quebra-cabeças que,
a cada governo, trocam de mãos e qua-

se sempre são malcuidados e, muitas
vezes, utilizados de forma incorreta e sem
a seriedade que o serviço público requer.

Em fase de reestruturação. o Conselho

de Coordenação Cartográfica cuidará,
a partir de 2005, de disciplinar e atuar
como filtro de significáncia. Preservada
a autonomia de cada entidade gover-

namental usuária da documentação
geocartográfica, as informações estarão

disponíveis pelo IGA. mantendo-se o
sigilo e a integridade das informações

estratégicas de cada setor. Esse pro-
cesso já foi iniciado.

É indispensável afirmar que cartografia

é questão de Estado. e o IGA definiu o
seu plano estratégico na busca de al-

ternativas ancoradas no sistema de ci-
ência e tecnologia, objetivando atender
com eficiência a todos os itens relativos
à sua área de atuação.

Preparamos uma proposta para elabo-
ração do plano cartográfico de Minas
Gerais. A grande contribuição que vem

sendo dada à divulgação cientifica e à

ampliação dos sistemas de formação
geográfica nas mais variadas áreas de

interesse da sociedade está no seu as-
pecto transdisciplinar.

Desde a atualização do conhecimento

sobre a cobertura vegetal até a cons-

trução dos gasodutos. passando pelo
planejamento de rotas de ônibus e
monitoramento das bacias hidrográficas,
sua aplicação é fundamental e decisiva

na definição das políticas públicas e,
dentre elas, torna-se urgente, até mes-

mo emergencial, que seja dada mais
atenção, respeito e apoio à atualização

e evolução das bases cartográficas do
Estado.

Não sei por que razão, de 1985 para cá
o pais parou. Todas as bases cartográ-
ficas que consultamos foram editadas.
no máximo. até 1984. Essa defasagem

de duas dezenas de anos dificilmente
será recuperada.

"Sem um plano cartográfico para o país

e para o Estado de Minas, será impos-
sível avançar com segurança na exe-

cução de um programa de desenvolvi-
mento que tenha como um de seus pi-

lares a ciência e a tecnologia, lastros de
uma política perene e única alternativa

para saída da subserviência que tem
caracterizado os projetos globalizantes

de centralização do capital. do lucro
exorbitante e da socialização do prejuízo.

A elaboração de um plano

cartográfico estadual para

Minas deve contemplar as

seguintes áreas da

cartografia: mapeamento

sistemático básico,

mapeamento municipal e

mapeamento temático e

regional.

Com esse comportamento, iniciamos
nossa contribuição para execução dos
diversos projetos estruturadores do go-
verno Aécio Neves.

A nação está sendo levada à
africanização e à exclusão social acele-
rada. A falta de participação da socie-
dade. a cada dia decepcionada com as
políticas públicas direcionadas para o
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assistencialismo e o protecionismo mór-
bido. binômio que serve de rótulo per-

manente às lideranças irresponsáveis

e crescentes nos países do Terceiro

Mundo, indica, com certeza, o impasse
para com as soluções minimas e ne-

cessárias à busca da dignidade e do
respeito humano indispensáveis à cons-

trução de um país.

A elaboração de um plano cartográfico

estadual para Minas deve contemplar

as seguintes áreas da cartografia:
mapeamento sistemático básico.

mapeamento municipal e mapeamento
temático e regional.

Descrever cada um desses itens de-
mandaria muito tempo. Prefiro apenas

desenvolver o item mapeamento

temático. Para contribuir com as ques-
tões ambientais do Estado e, em parti-
cular, com aquelas que deram título a

este seminário, relacionarei algumas
propostas de trabalho inseridas no ca-
pítulo "O Futuro", do livro 'O Espaço

Geográfico de Minas Gerais, Uma Vi-
são Cartográfica", de minha autoria. Um
item desse livro é destinado aquilo que
chamamos de mapearnentos temáticos
para as bacias hidrográficas de Minas
Gerais. Fico à vontade para fazer essa
referência, porque é um livro institu-
cional, que teve uma edição de mil
exemplares no final de 2002 com o pa-
trocínio da Fapemig.

Normalmente, quando um administra-
dor público está prestes a ver seu man-
dato terminar, redige relatórios com
suas experiências e idéias para quem
vier sucedê-lo.

Como tive a felicidade de ser o meu pró-
prio sucessor. tendo sido mantido pelo

governador Aécio Neves no cargo de
diretor-geral do IGA. estou tendo o pri-

vilégio de aplicar em nosso planejamen-
to estratégico o que propus nessa pu-

blicação.

Quanto ao mapeamento temático. se-

lecionei propostas relativas às bacias
hidrográficas do Estado de Minas Ge-

rais, propondo. nesse livro, um cuidado
especial com os seguintes estudos:

atlas geoquimico do Estado de Minas
Gerais: atlas das bacias hidrográficas

de Minas Gerais e diagnóstico ambien-
tal e mapeamento temático das bacias

hidrográficas de Minas Gerais.

com muita urgência. No final do gover-
no passado e no inicio deste governo.

elaboramos um diagnóstico geoambien-
tal para os municípios da Associação
dos Municípios da Microrregião do Leste

de Minas - Assoleste -, trabalho que
tem sido muito bem recebido. A equipe

do IGA que se dedicou ás pesquisas ali
realizadas foi muito elogiada pelos di-

versos municípios daquela região. Nos-
sa idéia é tentar distinguir sobretudo
esses três itens. para cuidarmos com
maior carinho das nossas bacias

hidrográficas.

O que significa o atlas geoquímico do
Estado de Minas Gerais e de onde vem
essa idéia? Essa idéia me foi passada,

por volta de 2002. pelo Prof. José Isra-
el Vargas, então embaixador do Brasil

na Unesco, que trabalha em um impor-
tante centro na Jamaica, de onde me

trouxe um atlas geoquimico. deixando-
me a sugestão de desenvolvermos o
mesmo em Minas Gerais. Em toda a
nação brasileira, somente o Estado do

Paraná está desenvolvendo trabalhos

Sem um plano cartográfico

Estado de Minas, será

impossível avançar com

segurança na execução de

um programa de

desenvolvimento que

tenha como um de seus

pilares a ciência e a

tecnologia.

São trabalhos que precisam ser feitos	para o país e para o
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nesse sentido. E esse trabalho é muito
importante porque vai determinar o ín-

dice de acumulação de substâncias quí-
micas. sobretudo nos terraços fluviais.

Daí. a necessidade de relacionarmos
isso com as bacias hidrográficas.

Atlas Geoquímico do Estado de Minas

Gerais" - O Estado de Minas Gerais,
em decorrência de suas características

geológicas e geomorfológicas, é deten-
tor de diversas e importantes jazidas

minerais, o que o coloca como o maior
produtor de matéria-prima mineral do

pais. Ao longo de sua história, o Estado
viveu nesse setor momentos de apogeu,

começando com a descoberta das mi-
nas de ouro e diamante no período co-

lonial e culminando, no século pas-

sado. com incrementada e diversfficada
atividade exploratória de minas de di-
versas substâncias minerais, com des-

taque para o ferro, o ouro, o manganês,
o zinco, o nióbio, o urãnio e o níquel.

Essa atividade exploratória foi e vem
sendo desenvolvida por diversas empre-
sas estatais e privadas, gerando gran-
de acervo de informações técnicas.

Entre as técnicas exploratórias utiliza-
das na definição de alvos e jazidas. des-

taca-se a avaliação geoquímica que. no
caso de Minas Gerais, cobriu com di-
versas metodologias e escalas de levan-
tamento grande parte de seu território.

Essas informações, no entanto, encon-
tram-se dispersas nos arquivos das em-

presas, perdendo seu objetivo e conteú-
do ao longo do tempo. Esse projeto visa
recuperar ao máximo esses dados e
analisá-los de forma conjunta e global,
á luz de técnicas mais adequadas e evo-
luidas, hoje facilmente disponíveis no
cenário mundial. Seria um exemplo tí-
pico de uma PPP.

Simultaneamente. propõe-se um levan-
tamento em escala regional, via sedi-

mentos de drenagem, procurando pa-
dronizar as informações existentes. au-

mentar a gama de elementos geoquimi-
cos investigados e cobrir áreas despro-

vidas de informações. Esse conjunto de
dados permitirá a montagem de um ban-

co de dados único e de uma base
cartográfica da paisagem geoquímica do

Estado de Minas Gerais. Em etapa pos-
terior, a partir da seleção de áreas e em

razão de objetivos específicos. áreas
menores poderão ser detalhadas em

escala adequada.

Importante ressaltar que esses dados
coletados para a exploração mineral po-

dem e devem atender a outros segmen-
tos da economia e do planejamento, tais

como as áreas de meio ambiente,
agropecuária e saúde pública.

Os objetivos são: levantamento em es-

cala regional, via sedimentos de drena-
gem, procurando padronizaras informa-
ções existentes, aumento da gama de
elementos geoquimicos investigados e

cobertura de áreas desprovidas de in-
formações.

Quais são os produtos gerados? Banco
de dados, contendo as diversas amos-

tras georreferenciadas de água, solo.
sedimentos de corrente, bacias, vege-
tação. com resultados analíticos e da-
dos físicos do local amostrado; cartas

temáticas das principais características
típicas e zoneamento geoquimico no

Estado.

A coordenação estaria a cargo do IGA.
As entidades que iríamos consultar para
a aplicação desse projeto seriam o Mi-
nistério do Meio Ambiente, a Feam. o

Proponho que sejam

iniciados os entrosamentos

necessários para a

elaboração do atlas das

bacias hidrográficas do

Estado de Minas Gerais, para

o diagnóstico ambiental e o

mapeamento temático das

bacias e microbacias

hidrográficas de

Minas Gerais.
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Igam. a Epamig. o IMA, prefeituras mu-
nicipais. órgãos de financiamento esta-
duais e federais, empresas localizadas
nos municípios.

Proponho também que sejam iniciados os
trabalhos, os entrosamentos necessários
para a elaboração do afias das bacias
hidrográficas do Estado de Minas Gerais.
para o diagnóstico ambiental e o mapea-
mento temático das bacias e microbacias
hidrográficas de Minas Gerais.

Solicito ao secretário Wilson Brumer que
coordene todo esse entrosamento, que
é muito necessário. As ações precisam
ser definidas com muita firmeza, para
conseguirmos essa polarização funda-
mental, que tão bem foi exercida pelo
nosso instituto em outros momentos e
que estamos tentando recuperar. Esta-
mos tentando aglutinar no IGA todas as
informações cartográficas dispersas no
Estado. em poder de inúmeras entida-
des. Há pouco tempo, um funcionário de
uma grande empresa estatal - muito for-

te quanto à acumulação de informações
—.comentou que estavam pensando em
criar um museu cartográfico, devido à
grande quantidade de material que não
estava sendo utilizado. Isso ocorreu há
dois anos, durante um seminário reali-
zado no Crea. Disse a esse funcionário
que mandasse o material para o IGA,
que é o local de aglutinar, centralizar e
difundir essas informações.

Um problema muito freqüente ocorrido
em empresas e órgãos governamentais
que possuem grande volume de infor-
mações cartográficas é a chegada de
um diretor que desconhece o assunto.
No IGA. dentro da visão meramente
informatizada. cometeram o crime de
jogar fora muitos fotolitos. È importante
que o trabalho tenha continuidade, para
não perdermos informações. Solicito
que todas as entidades se aproximem,
para que o IGA seja o depositário das
informações cartográficas, que são im-
portantes agora e precisam ser preser-
vadas para o futuro.

David Márcio Santos Rodrigues
Difecr-Ge-aI CC	CI:iL

de Geociencas Apicadas I.3A
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a qualidade das águas superficiais no estado
Tudo o que foi exposto até então representa uma radiografia da
nossa ação. E essa radiografia é não só da ação de órgão de

governo, mas da atuação de empreendedores de toda a socie-
dade, e está representada na qualidade das águas que cortam

as nossas bacias. A partir dessa qualidade, podemos dizer se a
população está representada por um povo civilizado ou não. Se

é um caldo que corre no leito dos rios, sabemos o grau de civi-
lização da população. Se é uma água de qualidade razoável,

também sabemos que a montante, naquela bacia, vive um povo
civilizado. É muito importante que façamos esse le-

vantamento, anualmente. para avaliarmos, do pon-
to de vista ambiental, se estamos caminhando para

o desenvolvimento sustentável ou não. A água é
o retrato desse desenvolvimento. Costumo dizer

que ela paga o tributo de correr na cota mais baixa
e representar o descaso ou não da população em

Os comitês de bacias

hidrográficas são parceiros

importantíssimos e

imprescindíveis como

	

alongamento do braço	relação á apropriação dos recursos naturais da-

	

executor da política de	quela bacia.

	

recursos hídricos	Infelizmente, não fazemos o monitoramento das

	

conduzida pelo Igam.	águas subterrâneas. por dificuldades técnicas. eco-
nômicas, financeiras, estruturais. Esse é o grande
sonho do Igam. Mas se comparamos um mapa de

qualidade das águas superficiais do Estado de Minas Gerais

com um mapa de qualidade das águas subterrâneas, pode-
mos, em primeiro lugar, conhecer as suas condições, avaliá-
las, divulgá-las e obter subsídios para o planejamento de ges-

tão de recursos hídricos. Para isso, temos uma rede de 244
pontos de monitoramento em estações de amostragem em oito
principais bacias do Estado. A freqüência é de quatro campa-

nhas por ano. uma em cada estação. Os parâmetros observa-
dos são os físico-químicos. os bacteriológicos, os toxicolágicos,
por meio de 50 parâmetros de campanhas completas, na seca e

na chuva, e 18 nas estações intermediárias.
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A contaminação por tóxicos já é bastante preocupante em todas as bacias, mas mais ainda na bacia do

São Francisco, principalmente em relação ao Rio das Velhas.

Fazemos o monitoramento de oito bacias hidrográficas. Na
bacia hidrográfica do São Francisco, temos 44 pontos de

monitoramento em 42km?. Em todos os outros. teremos de
fazer crescer esses números para estarmos dentro do que é
considerado razoável mundialmente. Somente no Paraiba
do Sul estamos dentro da faixa. Na bacia do São Francisco,
temos 94 pontos de amostragem; no Grande, 42: no Doce.
32; no Paranaiba. 18; no Jequitinhonha. 13: no Pardo. 3 pontos.

Os comités de bacias hidrográficas são parceiros importan-
tíssimos e imprescindíveis como alongamento do braço exe-

cutor da política de recursos hídricos conduzida pelo Igam.

Trabalhamos com nove indicadores que definem, por meio

de cinco classes - excelente. bom, médio, ruim e muito ruim
- o nível de qualidade da água: oxigénio dissolvido, coliformes
fecais. DBO, temperatura da água, pH. nitrato, fosfato total,
sólidos totais e turbidez. Toda vez que um dos parâmetros
ultrapassa a faixa de 100, rebaixa-se a qualidade da água ao
índice muito ruim.

Temos também os 11 parámetros para contaminação de tó-
xicos. como amônia, arsénico. chumbo, cianetos, cobre,

cátions, cromo hexavalente. índice de fenóis, mercúrio, bário,
nitrito e zinco.

Essa contaminação é classificada em três níveis: baixa - igual

ou inferior a 20%; média - 20% a 100%; e alta - acima de
100% de concentração.

Observando-se o índice de qualidade da água no Estado de

Minas Gerais. de 1998 até 2003, observamos que a qualida-
de da água muito ruim tem caído; a ruim permanece estável;

a média atinge a maior freqüência: a boa cresceu razoavel-
mente, perdendo apenas no ano de 2001. Infelizmente não

há registros da excelente.

Se compararmos dados da ocorrência de contaminação por
tóxico no período de 1998 a 2003. veremos que. no índice
alto, houve queda gradativa desde 1998. quando foi registra-
do o maior índice, até 2003. quando foi registrado o menor
índice. A contaminação média continua razoável, e a baixa

cresceu. O ano de 2003 está destacado com 40% de eleva-
ção da qualidade baixa. o que é importante.

Com relação aos índices de qualidade da água de Minas
Gerais, observamos que o índice alto perdeu a sua força.

predominando o índice médio. A qualidade média sobressai
em vários rios, entre eles o Paraopeba.

Também na bacia do rio São Francisco predomina o índice

médio de qualidade da água:no rio das Velhas, no entanto,
esse índice é mais elevado, por ele atravessar a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Isso nos mostra que devemos
redobrar os cuidados com a qualidade da água e com o nível

de tratamento dos efluentes nessa região.

A contaminação por tóxicos já é bastante preocupante em
todas as bacias, mas mais ainda na bacia do São Francisco,

principalmente em relação ao rio das Velhas.

Temos uma avaliação do lOA em todas as bacias. Há seis
anos fazemos um monitoramento da qualidade. A bacia do
São Francisco é a primeira, com os rios Doce, Grande.

Paraíba do Sul, Paranaíba. Jequitinhonha e parte do Mucuri.
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no site
do Igam ou diretamente conosco.

Fizemos um mapa anual da qualidade das águas no Estado
de Minas Gerais e um relatório anual com a interpretação

dos resultados dos parâmetros analisados em todos os cur-
sos d'água monitorados. contendo mapas anuais de quali-

dade das águas de cada bacia hidrográfica avaliada. Temos
o CD-ROM de 2001, 2002 e 2003. A versão de 2004 será
disponibilizada até o primeiro trimestre do próximo ano. Tam-
bém disponibilizaremos, por intermédio da Internet. os resul-
tados das análises dos mapas trimestrais de qualidade das
águas de cada bacia hidrográfica monitorada e a sede histó-
rica do monitoramento da qualidade das águas desde 1997.

Paulo Teodoro de Carvalho
D r€ro r-Gurdl T)	' : u' M	c de estão das Aguas - Igam
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p.citençiI,alaado
Estamos no meio de uma região com enorme potencial de desenvolvimento econômico e social.
Contamos com 48% da população brasileira, 58% do PIB nacional e 62% das vendas a varejo do nosso pais.

Não há dúvida de que Minas Gerais, como todo o Brasil. perdeu muito por não

ter uma visão de longo prazo. Se voltarmos um pouco na história do pais e do
nosso Estado, verificaremos, sem crítica a quem quer que seja, que nos melho-

res momentos por que passaram o nosso Estado e o nosso pais, estavam
presentes a figura do planejamento e uma visão de longo prazo. Sugiro sair-

mos da fase de diagnóstico para a de implantação. Sabemos mais ou menos
aonde queremos chegar. Cabe a todos nós, sociedade mineira, implementar

ações que nos levem à visão de longo prazo de que tanto precisamos no Esta-
do. Os cenários estão ai. Todos conhecem a situação. Devemos apenas

implementar o que precisa ser implementado.

Se considerarmos o baricentro - Rio de Janeiro. São Paulo e Belo Horizonte -,
vemos que estamos no meio de uma região com enorme potencial de desen-
volvimento econômico e social. Contamos com 48% da população brasileira,
58% do PIB nacional e 62% das vendas a varejo do nosso país.

E ao verificarmos o PIB mineiro, que hoje é comparado à própria economia do
Chile, vemos que é fundamental a participação de serviços nesse conceito que,
certamente. leva-nos à reflexão do tema que ora discutimos.

Quando analisamos o PIB mineiro, notamos a presença de várias Minas dentro
de Minas. Temos algumas regiões comparáveis ás mais desenvolvidas do mundo
ou do próprio pais, mas temos outras comparáveis às mais miseráveis de
outras regiões do país e de algumas no mundo. Ë preciso mudar essa situação.

Mesmo naquelas regiões mais desenvolvidas - logicamente o PIB não é o úni-
co medidor - ainda temos problemas estruturais. É o caso da região central:
Belo Horizonte, por exemplo, tem regiões que podem ser comparáveis às mais
miseráveis do Estado.

Temos uma infra-estrutura que é parte de um ativo fundamental para o de-
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senvolvimento do nosso Estado. Certamente muito do que

está ai precisa ser melhorado. mas essa melhoria da infra-

estrutura é fundamental para o nosso desenvolvimento eco-

nômico e social.

No conceito do diagnóstico, temos tudo o que pode ser

implementado nas várias regiões do nosso Estado. Hoje. o

Estado tem conhecimento de todo o potencial de cada uma

de suas regiões. Cabe a nós encontrar caminhos e formas

de atingir essas potencialidades. Já passou o momento de

dizer que o Brasil é o pais do futuro, que Minas Gerais é um

Estado de enormes potencialidades. Temos de transformar

essas potencialidades em realidade, senão daqui a alguns

anos continuaremos a dizer que o Estado tem muito potenci-
al. mas que pouca coisa aconteceu.

Chamo também a atenção para a necessidade de melhorar

o atendimento ao cidadão. O presidente da Copasa se refe-

riu à preocupação da empresa em oferecer não só água,

mas a melhor água tratada: em oferecer não só água, mas a

coleta de esgoto: mais do que a coleta, oferecer também o

tratamento do esgoto.

A esse ponto acrescento outro para reflexão. Quando fala-

mos em saneamento, não podemos esquecer que lixo é um
dos grandes problemas que ainda enfrentamos.

As palestras proferidas pelos representantes do Igam e do

IGA denotam preocupação em transformar o meio ambiente

também em oportunidade para o desenvolvimento sustentá-
vel do nosso Estado. O secretário de Meio Ambiente tem

Temos algumas regiões comparáveis às mais desenvolvidas do mundo ou do próprio país,

mas temos outras comparáveis às mais miseráveis de outras regiões do pais e de algumas no mundo.

Não alcançaremos a meta de tornar Minas Gerais o melhor
Estado para se viver, se não melhorarmos os nossos indica-

dores de desenvolvimento humano. Lamentavelmente, Mi-

nas Gerais, que possui a terceira economia do País e cami-
nha para ser a segunda, ainda ocupa o 11° lugar em desen-

volvimento humano. E nisso o saneamento tem um papel
fundamental. Sem o saneamento. não teríamos condições

adequadas de saúde, de infra-estrutura, de atração de in-
vestimento nem condições de melhorar os indicadores de

desenvolvimento humano.

O subsecretário da Seplan falou sobre as opções estratégi-

cas de Minas Gerais: o presidente da Copasa abordou. com
muita ênfase. um ponto que entendo fundamental: a recupe-
ração do vigor político do Estado. Minas, por meio dos seus

executivos, da Assembléia e de toda a sociedade civil orga-
nizada, deve definir pontos fundamentais a serem trabalha-
dos conjuntamente com o governo federal e os municípios.

Cada um de nós pode e deve ter seu papel a desempenhar.

Enfatizo o que foi de certa maneira exposto. Quando partimos
para os objetivos prioritários do Estado, insisto que é importan-
te prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais. com ên-
fase na ampliação da recuperação da sua malha rodoviária e
do saneamento básico. Sem esses objetivos prioritários, não
alcançaremos o desenvolvimento que todos queremos.

insistido muito em que não devemos encarar o meio ambien-

te apenas como processo autonzativo para fazer alguma coisa.
mas muito mais como projeto de oportunidade de negócios.

Neste momento em que falamos sobre formas de financia-
mento, temos acompanhado o enorme esforço que vem sendo

feito por vários segmentos em Minas Gerais para reequilibrar
o Estado. Certamente, não cabe mais ao Estado apenas o
papel de investidor. O Estado terá de continuar investindo
em muitas coisas. mas temos insistido em que o Estado pre-

cisa, cada vez mais, de adotar também o papel de Estado
promotor. facilitador e descomplicador: precisa ter senso de

iniciativa, ousadia e inovar. È uma administração pública
empreendedora. Caso contrário, ficaremos falando sobre o

Estado potencial. sobre o Estado que. por falta de dinheiro,
não faz as coisas acontecerem.

Da mesma maneira, ter planejamento sem plano de ação
seria simplesmente uma carta de boas intenções. Daí a pre-
ocupação de colocarmos todas as ações sob forma de proje-
tos estruturadores do Estado. muitos dos quais estão direta-
mente ligados ao tema deste seminário. Esses projetos tra-
tam de como viabilizar as demandas.

Não devemos ter nenhum constrangimento em discutir de
maneira clara e objetiva o que queremos, e admitimos par-
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cenas, sim, naquilo que não puder ser feito pelo Estado. O	gem e implementação está sendo discutida. Um deles refe-
pior dos mundos é imaginar que o Estado dará conta detudo	re-se exatamente à parte de saneamento para uma região
sozinho. Os números apresentados pelos que me antecede-

ram mostram que a realidade mineira não é diferente: o Es-

tado sozinho não conseguirá atender a todas as demandas.
Com critério e equilíbrio, conhecendo os riscos e sabendo
avaliá-los, é possível e necessário que chamemos o maior nú-

mero possível de atores para participarem desse processo.

mais carente.

Foi bem lembrado pelo presidente da Copasa que uma área

mais carente dificilmente terá atrativos para o setor privado

isoladamente. e, com certeza, se não encontrarmos formas
de atender a essas áreas, teremos problemas. Ainda não

O Estado sozinho não conseguirá atender a todas as demandas.

Com critério e equilíbrio, conhecendo os riscos e sabendo avaliá-los, é possível e necessário que

chamemos o maior número possível de atores para participarem desse processo.

As bases do financiamento para essas demandas envolvem

obviamente os recursos internos. Minas Gerais, infelizmen-

te, até em função do seu desequilíbrio fiscal, ficou muito tempo
fora do alcance de recursos nacionais e internacionais. Essa

fase já está sendo superada, e, com isso, teremos oportuni-

dade de buscar recursos internos por meio de financiamen-

tos ou por outras formas. Não podemos abrir mão dos recur-

sos de investidores institucionais, dos recursos do orçamen-

to da União e de programas setoriais. Certamente o presi-
dente da Co pasa está buscando recursos orçamentários para

os programas setoriais da empresa. mas temos de entender

que é fundamental a participação dos municípios nesse processo.

Queria deixar alguns pontos para reflexão. Apesar das limi-
tações, existem hoje muitos municípios com capacidade de
endividamento. È preciso, passadas as eleições. discutirmos

com os novos prefeitos a sua capacidade de endividamento.
E o Estado. como promotor, deve fazer com que essa capa-

cidade seja utilizada para buscar recursos internos e exter-
nos. por meio do Banco Mundial, do BID e de outros agentes
fomentadores.

Chamo a atenção para as PPPs. Minas Gerais foi o primeiro

Estado a aprovar a sua legislação. Em nenhum momento,
PPP é privatização. Ao contrário. é exatamente a parceria

com o setor privado para o que não puder ser feito pelo Esta-
do sozinho. Gostaria até de ver o fundamento dos dados que
indicam que as PPPs seriam mais caras para a sociedade.

até porque ainda não temos nenhum projeto implementado.
O que temos são projetos-piloto, cuja melhor forma de monta-

definimos a maneira como vamos fazer. e esse é o recurso
que conseguimos a fundo perdido para viabilizarmos a me-

lhor modelagem.

Os vários programas em fase de implantação em Minas Ge-

rais têm de funcionar de maneira sistémica para atingir o

objetivo proposto. Se estamos falando de um programa de
ligação asfáltica entre municípios que não contam com tal

possibilidade, mas não conseguimos fazer com que a eletri-

ficação rural, o saneamento e a geração de renda cheguem

acoplados, dificilmente atingiremos nosso objetivo.

Convencido de que é possível implementar esse projeto que
está em pleno andamento no Estado, tenho certeza de que,
se a sociedade se unir em torno de um mesmo objetivo, sai-
remos da posição de 11 e 12 1 colocados nos gráficos que
mostram índices de desenvolvimento humano da Federação
para uma posição mais compatível com a importância eco-

nômica e social de Minas Gerais no cenário nacional e
internacional.

Wilson Nélio Brumer
Sereti'o u	t;cc iie. Desenvolvimento Econômico
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Propostas aprovadas na Plenária Final

Grupo 1

saneamento ambintaI:gesao cie recursos Hcricos

Estruturação e implantação de um banco de dados georreferenciado único e integrado das disponibilidades hídricas
superficiais, subterrâneas e pluviais, com destaque para o abastecimento público.

Fortalecimento institucional do Igam e dos comitês e agências de bacias hidrográficas com recursos humanos, materiais
e financeiros, garantindo as condições necessárias para o seu funcionamento e para a participação da sociedade civil.

Desenvolvimento de políticas e programas continuados de capacitação de trabalhadores da área de recursos hídricos.
tais como sondadores, hidrometstas. auxiliares, técnicos. tecnólogos ambientais e de saneamento e operadores das
unidades produtoras.

4. Estabelecimento de diretrizes quanto ao abandono e selamento sanitário de poços tubulares profundos.

5. Promoção e execução de programas de revitalização de bacias hidrográficas.

6. Implantação de sistemas de coleta e de tratamento dos esgotos sanitários.

Implantação de sistemas de coleta. tratamento e disposição final de resíduos sólidos.

8. Promoção de política e programa de desativação. recuperação, controle operacional e monitoramento dos lixões,
prioritariamente em bacias de mananciais captados para o abastecimento público.

9. Implantação de programas de recuperação e conservação das áreas de preservação ambientais, tais como matas

ciliares e de topo. encostas. veredas, cabeceiras de bacias e sub-bacias. nascentes, com a participação efetiva dos
comitês de bacias, onde houver.

10. Criação de projeto de manejo integrado de sub-bacias, a ser implantado em cada município do Estado de Minas Gerais,
com a participação efetiva dos comitês de bacias hidrográficas.

11. Priorização e elaboração do estudo e da pesquisa, com vistas ao aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos no
abastecimento público, principalmente no atendimento às comunidades rurais e de pequeno porte.

12. Garantia de que todas as atividades de estudos. prospecção. perfuração, construção e operação de poços tubulares
profundos sejam fiscalizadas pelos órgãos competentes.

13. Criação de legislação específica que discipline as atividades de perfuração e construção de poços tubulares profundos.

14. Flexibilização do limite outorgável. atualmente estabelecido em 30% do 07,10, principalmente em mananciais superficiais
destinados ao abastecimento público no Estado de Minas Gerais.

15. Definição de taxa diferenciada pelo uso das águas. de modo a beneficiar o abastecimento público.

16. Implantação de barragens de regularização, com vistas a garantir a oferta de água. principalmente para o abastecimento
público, em regiões onde haja déficit hídrico.

17. Const'ução de bacias de captação e retenção de águas de chuva em encostas e ao longo das estradas, e de caixas de
infiltração nas cidades. como forma de aumentar a taxa de infiltração de água no subsolo e o controle de erosões e
cheias.
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18. Implementação de programas de proteção de aqüíferos, notadamente os cársticos e o Guarani. e garantia de
reconhecimento desses aqüíferos, e de outros relevantes, como patrimônio de interesse público.

19. Desenvolvimento de programas de educação e conscientização ambiental, com ênfase para a preservação e a conservação
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com recursos específicos e capacitação de agentes multiplicadores.

20. Adoção de uma política efetiva e continuada para o abastecimento público de água. notadamente das comunidades

mineiras localizadas no Polígono das Secas.

21. Implantação e manutenção de um sistema de alerta. por meio de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos
hidricos. com centralização e ampla divulgação das informações.

22. Desenvolvimento e execução de planos, programas e projetos de manejo e conservação dos solos no meio rural. garantindo
os recursos financeiros necessários para a sua implementação.

23. Estruturação de um programa estadual de saneamento rural, integrando as ações dos diferentes órgãos que atuam no setor.

24. Criação e estruturação de um programa estadual de saneamento em áreas rurais, assegurando recursos para a sua
implementação.

25. Reestruturação do modelo de licenciamento ambiental para os empreendimentos de saneamento ambiental, visando a
sua agilização.

26. Reestruturação dos órgãos ambientais. de forma a tornar mais eficiente o processo de licenciamento ambiental.

27. Garantia de que a centralização, o gerenciamento e a padronização das informações cartográficas fiquem a cargo do
órgão responsável pela cartografia do Estado, assegurando-se o amplo acesso a tais informações.

28. Execução do novo Mapeamento Cartográfico do Estado de Minas Gerais em escala 1:10.000. com padrão de exatidão

cartográfica (PEC) classe A, em formato digital (base plani-altimétrica a partir de recobnmento aerofotogramétrico 1:30.000).

29. Incentivo aos estudos e pesquisas que visem á reutilizaçâo e à recirculação das águas, de forma geral.

30. Consideração, tanto no projeto como na solicitação de outorga de lançamento de esgotos tratados, dos aspectos
sazonais do correspondente curso receptor. de forma a tornar possível a variação operacional do grau de tratamento da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

31. Criação de plano diretor. com ênfase na gestão de recursos hídricos, para todas as comunidades mineiras, notadamente
as sedes municipais, observando as planícies de inundação dentro das áreas urbanas.

32. Estimulo, por meio de convênios específicos. à participação de insfituiçôes de ensino e pesquisa nos programas estaduais
de saneamento ambiental e de recursos hidricos.

33. Regulamentação da aplicação dos recursos provenientes do ICMS ecológico, direcionando-os para o saneamento
ambiental.

34. Incentivo à elaboração, por parte de todos os municípios, de um Plano Diretor de Saneamento Ambiental. compreendido
como: abastecimento de água: coleta e tratamento de esgoto; coleta, tratamento, disposição final e outras aplicações
econômicas de resíduos sólidos; drenagem urbana; e controle de vetores.

35. Instituição de mecanismo legal que estabeleça a obrigatoriedade de cadastramento. no Crea e no Igam, das empresas
de perfuração e construção de poços tubulares e a exigência de que tenham, em seu corpo de funcionários, técnicos
responsáveis.

36. Fomento e apoio à criação de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) nas bacias hidrográficas que abastecem as
comunidades e nas áreas de recarga dos aqüíferos.
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37. Estabelecimento de política de valorização e de incentivo para produtores rurais que protejam nascentes de água existentes

em suas propriedades.

38. Estabelecimento de política de estímulos à construção de Unidades de Tratamento de Rejeitos (UTRs) nas Estações de

Tratamento de Água (ETAs).

39. Garantia de benefícios, inclusive fiscais. ao produtor rural protetor do meio ambiente e produtor de água.

40. Elaboração de estudos com vistas à transposição de sedimentos para a jusante das barragens.

41. Retomada. pelo Igam, do enquadramento dos cursos d'água segundo os usos preponderantes.

42. Regulamentação e implementação da outorga para lançamento de efluentes.

43. Reconhecimento das áreas de recarga de aqüíferos, onde haja abastecimento público, como áreas de preservação

ambiental permanente.

44. Transferência da sede do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco da Bahia para Minas Gerais, tendo em
vista, entre outros aspectos. que Minas dá origem a mais de 70% da água do rio e possui mais da metade dos municípios

de sua bacia.

Grupo II

saneamento ambiental:ecJL)caao e suee
45. Definição do Estado como responsável pela coordenação do Programa Estadual de Educação Ambiental, mantendo,

divulgando, fomentando e promovendo, por meio das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, a Educação Ambiental

(EA) formal e não-formal. respectivamente. e um constante intercâmbio de experiàncias, em conformidade com a Lei
Federal n 9 9795. de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre Educação Ambiental.

46. Garantia de intersetorialidade nas práticas de EA em todos os espaços de educação formal, informal e não-formal, por

meio de ações coordenadas entre as diferentes instituições que atuam na área sanitária e ambiental, proporcionando a
conexão da teoria com a realidade vivenciada pelo cidadão.

47. Incentivo à criação e formação, no âmbito do município e vinculado ao quadro estável de funcionários, da figura do
agente ambiental. dotado da necessária qualificação formal. como responsável pelo planejamento, execução e avaliação
de ações de educação ambiental.

48. Criação de condições para que as intervenções urbanísticas nos municípios constituam oportunidades para o
desenvolvimento de ações de EA, respeitando-se as tradições e valores culturais da comunidade.

49. Atribuição do exercício da EA, em caráter obrigatório e permanente, aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de
saneamento, meio ambiente, saúde, educação. habitação e extensão rural.

50. Criação de mecanismos para divulgação e implementação das leis estadual e federal de EA.

51. Utilização da TV Assembléia - que se autodenomina 'o canal do cidadão"—, das TVs universitárias e das TVs educativas
e comunitárias, para divulgar experiências bem sucedidas na área de meio ambiente, para discutir questões pertinentes
ao contexto regional e para denunciar ações de degradação ambiental, sendo disponibilizado e-mail ou telefone 0800
para facilitar a participação do cidadão.

52. Garantia de comunicação adequada entre os gestores e a comunidade, relativamente ao planejamento e ao custo/
beneficio das obras públicas de saneamento.
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53. Promoção da EA dentro dos diversos processos de reassentamento de famílias, garantindo o monitoramento e o
acompanhamento desse trabalho.

54. Exigência de cumprimento da lei que obriga empresas produtoras de material considerado tóxico ou nocivo à saúde e ao
meio ambiente a divulgarem informações sobre a gravidade dos produtos e a se responsabilizarem pela coleta e/ou
destinação das embalagens.

55. Criação e implementação de mecanismos de capacitação e desenvolvimento de educadores ambientais em todos os
níveis de formação, com incentivo pelo Estado.

56. Capacitação de todos os profissionais da área de saúde, principalmente os agentes de saúde (ACS. PACS. Guarda de
Endemias), para incorporarem ações e valores de EA em suas rotinas de trabalho. seja no campo. seja na cidade.

57. Incorporação dos valores de EA aos vários programas de saúde pública e extensão rural.

58. Estimulo ao desenvolvimento de uma consciência crítica para o enfrentamento das questões sociais e tecnolõgicas,
proporcionando uma conexão com a realidade ambiental.

59. Promoção de campanhas para identificar e desestimular hábitos consumistas que impliquem a degradação do ambiente

e da saúde humana.

60. Construção das ações de EA a partir da realidade local. conectando-as com a realidade global.

61. Fomento à participação do terceiro setor e dos movimentos religiosos e sociais como parceiros no planejamento,

desenvolvimento e execução dos projetos de EA, desburocratizando e ampliando as oportunidades de acesso aos
recursos disponíveis.

62. Criação de um fundo estadual e de fundos municipais de Educação Ambiental, visando ao financiamento das diversas

iniciativas públicas e privadas.

63. Criação, dentro das instituições responsáveis pela gestão dos serviços de saneamento, de dotação orçamentária para
financiamento de pequenos projetos de EA de iniciativa das comunidades.

64. Garantia, nos orçamentos públicos, de recursos destinados à EA, com a definição de sua origem e dos quantitativos a
serem repassados.

65. Garantia de continuidade dos programas públicos de EA, evitando a inserção de qualquer tipo de identidade da gestão
governamental no material educativo, de forma a permitir sua utilização nas administrações posteriores.

66. Criação de um grupo de fomento, em caráter permanente, composto por instituições do setor de saneamento e pela
mídia, com o objetivo de ampliar a utilização dos canais de comunicação para divulgar os equipamentos públicos de

saneamento, tais como ETA (Estação de Tratamento de Água). ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), sistemas de
tratamento de resíduos sólidos, áreas de preservação ambiental e de proteção de mananciais.

67. Estabelecimento de um programa de EA a partir de experiências de sucesso em saneamento (ETAs, ETEs, centros de
reciclagem), sob a coordenação das empresas de saneamento estaduais e municipais, visando difundir os resultados
obtidos e sensibilizar para as questões ambientais em todo o Estado.

68. Divulgação entre os responsáveis pela EA. tanto de órgãos públicos quanto da sociedade civil, dos diversos documentos
legais e legítimos relativos ao meio ambiente - Agenda 21. Conferência Nacional do Meio Ambiente, PNRH, Política
Nacional de Educação Ambiental. A Carta da Terra. entre outros -, com a promoção de amplo debate sobre esses

documentos.
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69. Divulgação e disponibilização, pelos responsáveis, dos diagnósticos ambientais existentes no Estado. através de diferentes meios.

70. Capacitação do trabalhador do SUS em Educação Ambiental, por meio dos Pólos de Educação Permanente em Saúde.

71	Fiscalização do cumprimento da LDB no que diz respeito à Educação Ambiental.

72. Garantia de continuidade das atividades de Educação Ambiental pelo prazo mínimo de seis meses a um ano. após o
término do empreendimento a que estiverem vinculadas, dependendo do porte do empreendimento.

73. Obrigatoriedade, por parte das empresas e consórcios de exploração de energia elétrica, e/ou outras obras causadoras

de impactos ambientais negativos, de direcionar os recursos dos programas de Educação Ambiental exigidos no processo
de licenciamento a um consórcio intermunicipal de ONGs e outras instituições governamentais sem fins lucrativos, que
ficarão responsáveis pela implantação e monitoramento dos projetos.

74. Realização anual de encontro estadual. precedido de encontros regionais, para a divulgação de experiências bem-
sucedidas na área de saneamento, instituindo-se mecanismos de incentivo, como premiação para as melhores
experiências.

75. Valorização dos profissionais de saúde e saneamento, por meio da qualificação permanente e da melhoria das condições

de trabalho dos que atuam. direta ou indiretamente, nesses setores tanto no meio urbano quanto no meio rural.

76. Realização, pelas empresas de saneamento em parceria com os órgãos de saúde, de campanhas permanentes que
incentivem o usuário a limpar sua própria caixa d'água a intervalos definidos, segundo instruções previamente acertadas,

visando preservar a qualidade da água, sendo utilizados adequados veículos de informação como instrumento de educação
e esclarecimento da população.

77. Implantação de mecanismos de aferição das ações de educação ambiental e saúde, por meio de indicadores de
suste ntabilidade previamente definidos com base em sua efetividade sócio-ambiental.

78. Divulgação, aperfeiçoamento e avaliação continua dos indicadores de sustentabilidade pelos diferentes segmentos da
sociedade organizada, articulados em nível municipal, estadual e federal.

79. Estímulo para que os profissionais ligados a projetos de arquitetura e urbanismo promovam, dentro de suas

responsabilidades e atuações. a preservação do meio ambiente, utilizando sua formação em prol da pesquisa e da
Educação Ambiental.

80. Implementação de seminários e debates, como instrumento de Educação Ambiental da população. na  busca de mudança
de atitudes em relação aos nossos recursos naturais, como forma de incentivar as ações de preservação ambiental
recomendadas pelo princípio da Agenda 21 - "Pensar globalmente e agir localmente".

Grupo III

saneamento amhien.tal:ciencia e tecnoioga

81. Garantia, para os serviços de saneamento. de sustentabilidade institucional, financeira e política, que possibilite fluxos
programados de recursos, de modo a não permitir e combater, sistematicamente. a pulverização das disponibilidades
orçamentarias e financeiras.

82. Consideração. no conceito de saneamento ambiental, das opções preconizadas dentro do saneamento básico pelo
inciso Ido artigo 2 1 da Lei Estadual 11.720, de 1994. desde que ampliadas em conformidade com o artigo 42 da Lei
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Estadual n. 13.317, de 24 de setembro de 1999, em seu inciso II, alíneas a, b, c. d, e, f. g (abastecimento de água de
qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto:

coleta. tratamento e disposição adequada dos esgotos e outras aplicações económicas: coleta. transporte e disposição
final dos resíduos sólidos ou outras aplicações econômicas: drenagem de águas pluviais e controle de animais vetores,

hospedeiros. reservatórios e sínantrópicos). ao qual pode ser agregada a manutenção sustentável do meio ambiente.
quando passamos ao campo geral do saneamento ambiental. tal qual preconizado no titulo do nosso simpósio e de

acordo com a definição dada pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

83. Gestão do saneamento ambiental por bacia hidrográfica. que deve ser, a exemplo dos recursos hídricos, sua unidade de

planejamento e de gestão.

84. Criação, pelos governos federal e estadual. de um fundo de desenvolvimento de ciência e tecnologia, aplicável aos
serviços de saneamento ambiental, como parte dos recursos alocáveis nessa área, e efetiva execução de uma política
de proteção à propriedade intelectual, visando contribuir para o pleno funcionamento das pesquisas em nossas instituições

de ensino e pesquisa do setor e para a manutenção do meio ambiente saudável e plenamente sustentável.

85. Providências, por parte do governo do Estado, para a efetiva implantação do Conselho Estadual de Saneamento, a fim
de que ele se torne uma entidade atuante, organizada e constituída de modo harmônico dentro do poder público, com

a participação dos usuários e das entidades envolvidas.

86. Regulamentação urgente do § 2? do art. 25 da Constituição do Estado. no que diz: "para preservação dos recursos

hidrícos do Estado a lei estabelece as hipóteses em que será exigido o lançamento de efluentes industriais a montante
do ponto de captação'. Para tanto deve-se considerar que a captação seja superficial. que seja de propriedade do

empreendedor: que o efluente seja tratado e que o lançamento se faça na mesma margem da captação.

87. Inclusão, nos ordenamentos dos serviços de saneamento ambiental, de aspectos legais e jurídicos que proíbam o
lançamento de resíduos sólidos de caixas de gordura e de detenção na rede de esgotos ou em canalizações de águas

pluviais, prevendo-se multas para os infratores.

88. Estudo objetivo, por parte do governo, da universalização dos serviços de saneamento ambiental e das questões relativas
aos 'subsídios cruzados", tão vitais ao desenvolvimento, cuidando da fitularidade desses serviços, sejam eles regionais

ou locais, de forma a evitar sua fragmentação e prejuízos a sua qualidade.

89. Definição urgente da política nacional de saneamento ambiental, contemplando a regulamentação do sistema nacional
e de seu marco regulatório.

90. Adoção de uma política nacional de resíduos sólidos apoiada na gestão compartilhada dos consórcios intermunicipais de
coleta. tratamento, destinação final e outras aplicações econômicas dos resíduos sólidos, de modo a contribuir para a

melhoria da gestão do lixo: implementação da coleta seletiva e estimulo à inserção social dos agentes que vivem do
manuseio dos resíduos.

91. Garantia de que o poder público vai subsidiar procedimentos de rnonítoramento e avaliação tecnológica. permitindo

assim a constante melhoria dos novos projetos. com as devidas adequações das instalações existentes.

92. Condicionamento da aprovação de projetos de expansão urbana (loteamentos, conjuntos habitacionais e distritos
industriais) à comprovação da disponibilidade dos serviços de saneamento ambiental no estudo de sua viabilidade e
execução.

93. Regulamentação dos dispositivos legais que tratam da política estadual de saneamento básico, de modo a contribuir
para sua gestão ordenada e para a viabilização dos planos de governo.
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94. Regulamentação urgente, por parte do governo estadual e dos governos municipais, da gestão da drenagem pluvial e do
controle de cheias. adequando os textos jurídicos existentes: criação de mecanismos de prevenção de cheias e sua
implantação nas diversas regiões.

95. Internalização das deseconomias externas - efeitos colaterais negativos do uso dos recursos naturais - que possam
provocar a diminuição da biodiversidade. degradação do meio ambiente e dos ecossistemas, aumento da poluição das

águas e do solo, lançamento inadequado de esgotos nos cursos dágua, ocorrências de cheias e estiagens e outros
fatores, objetivando sua incidência no centro de decisão econômica gerador: obrigatoriedade de que estes agentes

incorporem aos seus custos de produção os custos das externalidades geradas, a fim de corrigirem ou adequarem suas
atividades.

96. Disseminação da tecnologia empregada no programa 'Um milhão de cisternas, facilitando a disponibilização de materiais

de construção e estrutura pré-fabricada, para sua ampla aplicação dentro e fora da região do semi-árido.

97. Estimulo à construção. nas zonas rurais. de barramentos de pequeno porte e baixo impacto ambiental para contenção

de água de chuva, concebidos segundo projetos-padrão, de baixo custo, para permitir seu uso pelos empreendedores
em suas propriedades. evitando a erosão do solo e permitindo a formação de zonas úmidas, propícias ao desenvolvimento
de pequenos ecossistemas.

98. Estimulo à agricultura orgânica visando à produção de alimentos saudáveis e à redução do aporte de poluentes ao meio
ambiente.

99. Exigência de sistemas de coleta. tratamento e destinação final adequada dos esgotos produzidos nos núcleos

independentes de habitação coletiva, evitando, sempre que possível, o lançamento do efluente liquido final nos cursos
d'água.

100. Adoção, nos projetos de esgotamento sanitário, do sistema do tipo separador absoluto, ou seja. o sistema de esgotamento

sanitário independente do sistema de águas pluviais.

101. Introdução. nos Planos Diretores ou nas Leis de Uso e Ocupação do Solo, de mecanismos legais que possibilitem a
adoção de sistema condominial. fazendo a integração sistémica dos usuários e incentivando a participação comunitária.

102. Priorização, em todas as instalações hidráulicas prediais, de novas tecnologias e mecanismos, tais como caixas de
descarga e válvulas de baixo consumo de água, que permitam reduzir desperdícios e custos. devendo esses produtos
portar etiquetas com as informações necessárias ao consumidor, ser fabricados segundo as normas da ABNT e ter
certificado do Inmetro.

103. Ampliação dos serviços fundamentais de água, esgoto e lixo às zonas rurais, observadas as peculiaridades regionais,
com vista a favorecer a fixação do homem no campo através da melhoria das condições de vida e da geração de
empregos.

104. Elaboração de projetos de saneamento básico com soluções apropriadas à realidade local, visando ao aproveitamento

da disponibilidade de mão-de-obra e de materiais, elegendo alternativas para o tratamento da água, do esgoto e do lixo
que priorizem a natureza como parceira.

105. Estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias para o reaproveitamento econômico ambientalmente correto dos
resíduos das construções civis e dos sistemas industriais, evitando-se sua disposição inadequada.

106. Adoção de medidas preventivas para evitar que as estruturas hidráulicas usadas para amortecimento de ondas de
cheias nas grandes metrópoles se tornem focos de proliferação de vetores e fonte de disseminação de verminoses e
endemias.
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107. Estímulo a pesquisas científicas de modelos aplicáveis ao saneamento ambiental no pais. que permitam seu uso como
alavanca ao desenvolvimento sustentável. A pesquisa de novos procedimentos e produtos no campo do saneamento

ambiental haverá de ser uma abordagem aos jovens estudantes, pela ação governamental e pela sociedade em geral.
visando criar espaços de visualização dos principais problemas impactantes do ambiente. pela não valorização correta

das tecnologias existentes, propagando também os métodos e técnicas já existentes. Certamente isso induziria novas
inventivas ou redescobertas. A esses ambientes, abertos aos estudantes de áreas afins e à sociedade em geral. chamar-

se-ia "Oficinas de Gestão de Tecnologia. Espaços abertos, tais como este proposto. são capazes de gerar subprodutos

da ordem de 100% a 400%. Uma vez detectada a prospecção de problemas agravantes ou gradativos. seria necessária

a ação imediata do governo ou da sociedade em geral, em busca de fomentos motivadores de pesquisas induzidas, em
que as "Oficinas de Gestão de Tecnologia" teriam papel motivador preponderante, na busca de novos materiais.

economicidade e adaptação de tecnologias existentes às diferentes características.

108. Estimulo á pesquisa no campo da coleta. transporte. tratamento e disposição final do lixo e outros processamento&'
aplicações econômicas, possibilitando aos municípios apresentarem melhores índices sanitários e preservarem o meio

ambiente.

109. Estimulo a pesquisas para o combate às endemias e controle de vetores, destinando-lhes dotações orçamentarias
específicas e suficientes para que os índices de insalubridade atinjam limites compatíveis com os niveis desejáveis ou

recomendáveis.

110. Estimulo à pesquisa sobre desidratação do lixo, afim de diminuir seu volume e sua carga orgânica.

111. Estabelecimento de mecanismos legais, institucionais e administrativos que promovam, de forma eficaz. o amplo
conhecimento. pelas administrações municipais de pequenas e médias cidades, das demandas dos serviços públicos de
saneamento ambiental, soluções e alternativas técnicas apropriadas, responsabilidade civil e planejamento orçamentário

para implementação dos projetos urbanos e rurais

112. Estímulo, por meio de incentivos fiscais às administrações municipais, à capacitação dos Conselhos de Desenvolvimento

Municipais de Meio Ambiente, visando à gestão participativa que promova a articulação entre o governo local e as
populações, para busca de soluções de cooperação mútua nas tomadas de decisão.

113. Realização, por meio da imprensa escrita e falada, e. sobretudo, reservando horários em programas de grande audiência,

de ações de conscientizaçâo da sociedade quanto à importância da Ciência e Tecnologia voltada para o saneamento

ambiental.

114. Criação de um grupo de trabalho interdisciplinar, constituído por representantes de instituições de ensino superior.
empresas de saneamento ambiental. institutos de pesquisa e outros, diretamente envolvidos com Ciência e Tecnologia,
visando ã elaboração de diagnósticos básicos e à identificação de alternativas técnicas apropriadas à realidade

socioeconômica local, para a solução das demandas relativas a água. esgoto. lixo, drenagem. hidrografia, áreas florestais,
agricultura e outros.

115. Implementação da gestão da redescoberta, através da pesquisa e resgate de soluções técnicas e alternativas tecnológicas
apropriadas e de baixo custo, regularmente utilizadas em tempos passados e que ainda hoje encontram aplicação, no
jeito simples de fazer. operar e preservar, a exemplo dos filtros lentos, no tratamento de água.

116. Promoção de seminários e debates visando à conscientização ambiental da população na busca constante de mudança
de mentalidade em relação aos nossos recursos naturais, sobretudo os hídricos, de forma a incentivar as ações de
preservação ambiental.

117. Disseminação, pelos três níveis de governo, de tecnologias adequadas para carrear corretamente as águas pluviais nas

estradas rurais, direcionando-as a bacias de contenção e/ou armazenamento, que. devidamente abastecidas, irão permitir
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a recarga dos aqüíferos - inclusive os freáticos - e contribuir para garantir a integridade desses caminhos, evitar o
assoreamento e, conseqüentemente. as enchentes.

118. Implementação, principalmente nas regiões de cerrados. de mecanismos de drenagem capazes de impedir que os
meios de transporte constituam obstáculos á passagem das águas de sub-superfície, que, sem a ação antrõpïca,

naturalmente fluiriam nas veredas.

119. Implementação do Zoneamento Ecológico-Económico (ZEE), deforma a possibilitara adoção de tecnologias e mecanismos
de desenvolvimento limpo.

120. Garantia, por parte dos governos federal e estadual, de recursos que permitam às instituições de ensino o desenvolvimento

de mecanismos tecnologicamente compativeis, objetivando a redução de emissões de poluentes atmosféricos.

121. Instalação, em cada ponto do Estado de Minas Gerais. de Fóruns Municipais pela Construção da Agenda 21 Local, para
que deliberem concretamente sobre as políticas públicas, imbuindo-as dos princípios do desenvolvimento sustentável

preconizados naquele compromisso feito em escala planetária.

122. Aplicação da Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável. um dos grandes eixos temáticos da Agenda 21,
em consonância com as demandas requeridas pela implementação do saneamento ambiental.

123. Desenvolvimento de instrumentos aplicáveis e de fácil acesso que permitam o manejo eficaz da irrigação, e que visem

ao uso de métodos mais eficientes.

124. Implementação de mecanismos científicos e tecnológicos, providos das correspondentes fontes de recursos financeiros,

objetivando dotar as estações de tratamento de água de dispositivos que permitam detectar e remover agroquímicos
ora presentes em decorrência do uso de agrotóxicos que têm impactado significativamente as nossas bacias hidrográficas.

125. Fiscalização aleatória da aplicação das leis ambientais e incentivo à sua inserção nos Planos Diretores e demais
instrumentos correlatos.

126. Fixação, pelos governos, de quantitativos e origem dos recursos a serem repassados às secretarias competentes, para
aplicação em Educação Ambiental.

127. Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias mais viáveis e à adoção de sistemas individuais de medição e faturamento
do consumo de água em condomínios e residências multifamiliares.

128. Geração e divulgação de tecnologias para o tratamento de efluentes das pequenas agroindústrias trabalhadas pela
agricultura familiar (compativeis com o porte e com a receita dessas unidades).

129. Geração e divulgação de tecnologias para saneamento ambiental em nível de unidade de produção da Agricultura
Familiar (compatível com o porte desta unidade e a renda destas famílias)

Grupo IV
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130. Definicão de Saneamento Ambiental no sentido amplo, como o conjunto de ações. serviços e obras que têm por objetivo

alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental. por meio de abastecimento de água potável, coleta. tratamento e
disposição sanitária de resíduos sólidos, liquidos e gasosos. promoção da disciplina sanitária, do uso e ocupação do
solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas.
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131. Promoção. pelo Estado. em cooperação com os municípios. da organização, do planejamento e da execução das ações
de saneamento supramunicipais. nas regiões metropolitanas e nas aglomerações conurbadas.

132. Determinação de que seja papel do Estado e do município:

a) garantir a educação ambiental e sanitária em nível formal e não-formal, com a inclusão do tema nos currículos

escolares e desenvolvimento de programas educativos para a população em geral:

b) incentivar a implementação do desenvolvimento cientifico. tecnológico e gerencial do setor, visando à busca de

alternativas adaptadas às realidades de cada região.

133. Formulação. pelo Estado, no exercício das competências estabelecidas nos incisos VI e IX do artigo 11 e do artigo 192

da Constituição Estadual, de política pública que vise garantir o acesso universal e sustentado da população aos serviços
neles previstos.

134. Efetivação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana como órgão normativo de toda a
política estadual para o Desenvolvimento Regional e Política Urbana, com ênfase na intersetorialidade e participação

democrática, incluindo em sua área de atuação discussões acerca das questões de saneamento ambiental e habitação,
além de outras afetas aos problemas urbanos de maneira geral (uso e ocupação do solo, recursos hidricos. meio

ambiente, etc), sem prejuízo das atribuições dos demais conselhos setoriais.

135. Adequação da legislação estadual existente no sentido de se estabelecer o planejamento e a execução das ações de
saneamento ambiental dentro de uma sistemática intersetorial e integrada, através do Conselho Estadual de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

136. Coibição das concessões onerosas dos serviços de saneamento, evitando pagamentos de taxas de concessão e aumento
de tarifas decorrentes, independentemente da natureza do prestador dos serviços e da modalidade de licitação.

137. Estabelecimento da atividade reguladora do setor de saneamento ambiental. dotada de autonomia e independência,

com controle e participação social. com a criação de uma agência técnica estadual.

138. Possibilidade de os serviços de saneamento ambiental serem operados pela administração pública direta ou indireta, por

concessão, ou pela iniciativa privada, sob controle social.

139. Aprimoramento dos serviços de saneamento ambiental. por meio do controle e acompanhamento dos indicadores de
gestão, podendo ser aplicadas penalidades.

140. Definição, em relação aos serviços de titularidade municipal, das formas de cooperação do Estado com os municípios
requeridas para a resolução dos problemas locais de saneamento ambiental. no contexto de adoção da bacia hidrográfica

como unidade de planejamento.

141. Criação de um ente estadual com autonomia política e administrativa para exercera regulação dos serviços de saneamento

ambiental, aí compreendidos aspectos relativos à garantia da qualidade da prestação dos serviços, à garantia dos
direitos sociais da população. à definição do mercado e às regras para exploração econômica dos serviços.

142. Fixação, pelo titular, dos níveis mínimos a serem observados pelos prestadores quanto à qualidade do serviço. através
de instrumento que constitua parte integrante dos contratos de concessão, permissão ou outra forma de obrigação,

dispondo pelo menos sobre:

- cobertura dos serviços;

- qualidade da água distribuída, observadas as disposições da norma federal pertinente;

- pressão da água na rede de distribuição:
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- continuidade e interrupções no abastecimento de água;

- padrão de lançamento na rede coletora de esgotos:

- controle de extravasamento nas redes de esgotos;

- tratamento dos esgotos. qualidade do efluente para disposição final e outras aplicações econômicas:

- atendimento aos usuários;

- coleta. transporte. destinação final adequada e outras aplicações econômicas dos resíduos sólidos;

- drenagem urbana.

143. Definição, por lei estadual complementar, da responsabilidade da prestação e regulação dos serviços de saneamento.
quando a infra-estrutura atender a diversos municípios.

144. Garantia de gestão pública dos serviços, nas funções de planejamento. organização, regulação. controle e fiscalização
da prestação dos serviços de saneamento, dado o seu caráter de essencialidade à vida humana.

145. Promoção da cidadania, por meio da participação e controle social. visando ao acompanhamento e à fiscalização da
gestão dos serviços pelos cidadãos. através dos conselhos municipais.

146. Planejamento das ações de saneamento ambiental levando em conta diagnósticos consistentes e atualizados, elaborados
a partir de indicadores sociais. epidemiológicos, sanitários e ambientais.

147. Fortalecimento do setor de consultoria técnica especializada, dada a necessidade de que os projetos. além do indispensável
rigor técnico, apresentem elevada qualidade técnica no que tange às premissas balizadoras das suas soluções, sob o

enfoque de eficiência. eficácia e economicidade, à sua adequada aplicabilidade regional e à conveniência da disponibilidade
de estudos de viabilidade técnico-econômica e de projetos básicos, com vistas ao processo de negociação de

financiamento, para a implantação dos sistemas, entre o prestador de serviço e as entidades e organismos de
financiamento, nacionais e internacionais.

148. Criação de mecanismos que preservem a atuação das empresas de consultoria, de direito privado com fins lucrativos, na
elaboração de estudos, planos e projetos e no gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras.

149. Observáncia, por parte dos prestadores de serviços de saneamento ambiental, das seguintes obrigações:

- prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas nas normas e regulamentos pertinentes e nos
instrumentos de delegação:

- garantir o atendimento dos padrões estabelecidos para a prestação desses serviços:

- administrar, operar e manter os sistemas de modo a garantir o atendimento dos objetivos gerais de prestação dos
serviços, os padrões de qualidade, a preservação dos bens consignados à prestação dos serviços e níveis eficientes
de custo:

- realizar os investimentos requeridos para a execução dos planos de expansão e para a manutenção dos sistemas e
da qualidade da prestação dos serviços:

- desenvolver programas de Educação Sanitária e Ambiental junto às escolas das localidades de atuação, destinando
recursos específicos para sua realização.

150. Garantia do direito de participação dos usuários dos serviços nos processos de elaboração da Política Pública de

Saneamento, na definição dos instrumentos para a outorga. concessão e permissão dos serviços e no acompanhamento
das atividades de regulação e controle, limitando-se essa participação ao exercício do controle social. não devendo

interferir diretamente nas atividades de gestão e operação dos serviços, nem prejudicar a celeridade das atividades de
regulação e controle.
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151. Efetivação da participação do Sistema Único de Saúde na definição das políticas públicas e na execução de ações na
área do saneamento ambiental, conforme exige o art. 200. inciso IV. da Constituição Federal de 88.

152. Compatibilização dos planos diretores municipais como plano diretor metropolitano, deforma a garantir uma sistemática
unificada para o planejamento territorial nas regiões metropolitanas.

153. Compatibilização dos planos de uso e ocupação do solo urbano e rural com a implantação e operação de serviços
adequados de saneamento ambiental, observando-se os recursos naturais disponíveis e as características geológicas e

do relevo. notadamente nas áreas suscetíveis a inundações, proibindo-se o plantio e a ocupação nas áreas de recarga,
de forma a evitar processos erosivos nas áreas cársticas e no aqüífero Guarani.

154. Desenvolvimento de ações com tratamento diferenciado e incentivo à pesquisa no saneamento ambiental para os

municípios do Norte de Minas. Jequitinhonha e Mucuri, resgatando a falta de investimentos para essa região do semi-
árido, que ao mesmo tempo tem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocorrências climáticas sazonais e
indicadores de saúde semelhantes.

155. Consideração, nas ações de saneamento ambiental, da questão agrária, pelos impactos decorrentes da ocupação
desordenada das áreas ribeirinhas, com a população lançando seus dejetos diretamente nos cursos d'água.

156. Ampliação das atribuições do Codema, inserindo as questões do saneamento ambiental e criando câmaras setoriais

internas para as diversas áreas temáticas, garantindo ampla participação de todos os segmentos da sociedade civil
organizada envolvidos com desenvolvimento sustentável, saneamento ambiental e qualidade de vida.

157. Alocação de recursos para as associações de municípios promoverem ações de cidadania. com palestras, minicursos.
programas. etc, visando à conscientização e reciclagem da população, preparando o cidadão para atuar como agente
popular da promoção da qualidade de vida.

158. Implementação de políticas regionais e.'ou microrregionais, com participação efetiva das associações de municípios,

prestando apoio técnico às ações de saneamento ambiental.

159. Subsídio. pelo Estado e/ou municípios. da fatura mensal de água para famílias que tenham renda familiar de até um
salário mínimo.

160. Regulamentação imediata do artigo 192 da Constituição Estadual pelos poderes competentes.

161. Implementação de ações que visem à imediata efetivação da Política Estadual de Saneamento Ambiental.

Grupo V
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162. Garantia de recursos técnicos às Associações Microrregionais e às Regiões Metropolitanas para que prestem apoio
técnico aos municípios, através de contratação de consultorias especializadas, visando à obtenção de recursos
disponibilizados por órgãos públicos estaduais e federais. bem como por agências de financiamento.

163. Destinação sistemática de recursos orçamentários para viabilizar a implantação das ações de saneamento ambiental
em comunidades rurais, priorizando a aplicação dos recursos com base no IDH.

164. Busca de recursos afundo perdido e de financiamento para a universalização da cobertura dos serviços de saneamento
ambiental até 2020, nas áreas urbanas e rurais do Estado.
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165. Elaboração de projetos de parcerias público-privadas na implantação e execução de serviços públicos de saneamento
ambjental, como forma de carrear recursos privados para o setor e acelerar a universalização desses serviços, garantindo

a gestão pública dos mesmos e criando mecanismos de fiscalização e participação da sociedade civil organizada.

166. Instituição e implantação do gerenciamento integrado dos recursos financeiros para saneamento ambiental nas regiões
metropolitanas e microrregiões, por intermédio de um fundo constituído pelo Estado e municípios participes, com

acompanhamento e controle social, de forma a obter mais eficiência na alocação dos recursos financeiros.

167. Criação de mecanismos de incentivo (financiamentos especiais. compensações financeiras, etc.) para agentes prestadores

de serviço de saneamento que implementem procedimentos ambientais de proteção aos recursos hídricos.

168. Alocação de recursos financeiros para celebração de convénios de cooperação técnica entre os prestadores de serviço
público de saneamento ambiental, visando à melhoria da qualidade e à eficiência dos serviços prestados.

169. Destinação de recursos para a realização de pesquisas e levantamentos voltados para a avaliação dos investimentos

realizados, bem como do seu retorno para as comunidades nas quais foram aplicados.

170. Desenvolvimento de mecanismos que regulamentem e ampliemos processos de subsídio cruzado aplicados atualmente
pelas companhias estaduais de saneamento ambiental. de forma a assegurar recursos para a efetivação de ações de

saneamento ambiental em localidades onde a prestação de serviços é deficitária.

171. Garantia de aplicação, em ações de saneamento ambiental, de recursos constitucionalmente garantidos para o setor de

saúde, considerando os reflexos de tais ações sobretudo na melhoria das condições de vida e de saúde da população,
na diminuição dos gastos públicos com internações hospitalares. com  medicamentos, e na melhoria da saúde bucal da

população, priorizando áreas carentes, notadamente as regiões de baixo IDH.

172. Instituição de linhas de financiamento para a pesquisa em saneamento ambiental, voltadas para os prestadores de

serviço e entidades de pesquisa. de forma a promover o desenvolvimento de tecnologia, equipamentos e materiais
adequados às diversidades regionais. às fontes de matérias-primas locais e às condições culturais da população,
compatibilizando a técnica com a dimensão dos problemas que se pretende resolver.

173. Ênfase à alocação de recursos financeiros em ações de saneamento ambiental que tenham abrangência regional,
objetivando ganhos de escala e ampliação dos benefícios às populações e ao meio ambiente.

174. Alocacão de recursos para a realização de estudos, sistematização e disponibilização de informações, para facilitar a
obtenção de financiamentos destinados ao saneamento ambiental.

175. Incremento de linhas de financiamento que visem promover o desenvolvimento institucional dos operadores municipais
e estaduais de serviço de saneamento ambiental. objetivando a redução de seus custos e a elevação da capacidade
para realização de investimentos.

176. Criação de condições para que os operadores municipais e estaduais de serviço de saneamento ambiental recebam
apoio financeiro para capacitação técnica de pessoal e desenvolvimento tecnológico, objetivando a melhoria da prestação
de serviço, a eliminação de desperdícios (perdas) e de agressões ao meio ambiente.

177. Determinação, em norma legal, de que a transferência de recursos aos agentes prestadores de serviços de saneamento
ambiental no Estado esteja condicionada à cobrança de tarifas ou taxas aos usuários desses mesmos serviços.

176. Levantamento e constante atualização de dados para quantificação dos recursos financeiros necessários para a

universalização dos serviços de saneamento ambiental. a partir da implementação de um Sistema Estadual de Informações
sobre as condições da prestação dos serviços de saneamento ambiental à população.
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179. Promoção de linhas adequadas de financiamento que incentivem a concepção de projetos de engenharia e implementação
de empreendimentos que considerem de forma integrada os serviços de saneamento ambiental.

180. Aumento do percentual de recursos do ICMS Ecológico destinado aos municípios. objetivando a viabilização de mais
investimentos em saneamento ambiental. garantida a fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade civil na sua

aplicação.

181. Desvinculação do contingenciamento ao crédito para o setor público (Resolução n 002827 do Bacen) para as entidades

estaduais e municipais de saneamento ambiental não dependentes de recursos do Tesouro.

182. Criação do Fundo Nacional de Saneamento Ambiental. com  recursos oriundos do Imposto de Renda. da Contribuição

Social sobre o Lucro Liquido e da Cofins, gerados pelas empresas estaduais de saneamento ambiental, para serem
aplicados em suas respectivas áreas de atuação.

183. Capitalização da empresa estadual de saneamento ambiental com a destinação da totalidade dos recursos financeiros
a serem pagos ao Estado a titulo de dividendos e de juros sobre capital próprio.

184. Redução do ICMS nas aquisições de equipamentosmatehais e serviços feitas pelos agentes prestadores de serviço de
saneamento ambiental.

185. Redução do IPI nas aquisições de equipamentos/materiais feitas pelos agentes prestadores de serviço de saneamento

ambiental.

186. Aumento e garantia de recursos orçamentários e financeiros à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
responsável pela política estadual de saneamento ambiental, de forma a dotá-la dos recursos humanos e materiais
necessários ao pleno exercício de suas atribuições.

187. Incentivo a parcerias entre os prestadores de serviço de saneamento ambiental e entidades diversas, como ONGs,
empresas, sindicatos de classe e instituiçôes de ensino, de forma a possibilitar o intercâmbio para a elaboração de

projetos de engenharia que contemplem solução para coleta e tratamento de efluentes e para coleta, tratamento, destinação
final e outras aplicações econômicas de resíduos sólidos, com tecnologias de baixo custo. envolvendo o uso intensivo de
mão-de-obra local.

188. Realização de acordos com os municípios mineradores sobre a destinação da CFEM (Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais), instituída pela Lei Federal n g 7.990, de 28/1211989, nos quais se estabeleceria a
colaboração financeira do Tesouro Estadual, no percentual que lhe cabe da receita da CFEM, para a realização de obras
de saneamento ambiental.

189. Implementação de medidas severas de controle e fiscalização da aplicação e prestação de contas dos recursos transferidos

pelo Estado aos municípios, de forma a garantir seu pleno e eficiente retorno.

190. Liberação dos recursos do Fundo de Recuperação. Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas

do Estado de Minas Gerais (Fhidro) para implementação de ações de saneamento ambiental previstas nos planos
diretores de recursos hidhcos, objetivando a recuperação, proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas
de Minas Gerais.

191. Ampliação da concessão de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao
setor de saneamento ambiental, para realização das metas de universalização dos serviços.

192. Elaboração de lei, e sua regulamentação. referente à engenharia e à arquitetura públicas no Estado, para possibilitar a
celebração de convênios entre o Estado, entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos, visando disponibilizar
serviços especializados de engenharia e arquitetura a preços subsidiados para a população carente.
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193. Garantia de cumprimento da Lei 12.503. de 30 de maio de 1997. que cria o Programa Estadual de Conservação da
Água.

194. Incremento à alocação de recursos orçamentários para a Fapemig.

195. Simplificação e descentralização dos processos de hierarquização e seleção das propostas de financiamento, ficando as
análises necessárias a cargo do agente financeiro responsável.

196. Cumprimento dos prazos, pelos órgãos fiscalizadores (Feam. Igam, IEF. lepha). para a emissão e/ou liberação das
licenças ambientais. viabilizando e agilizando a execução dos projetos na área de saneamento ambiental, condição
necessária à liberação de financiamentos.

197. Garantia de condições. às associações microrregionais, para serem parceiras na implantação dos projetos do Estado,
cabendo-lhes recebê-los, fazer a divulgação das informações às prefeituras e aos órgãos financeiros competentes, na

condição de intervenientes e facilitadoras: utilização dos recursos advindos desse trabalho. previsto no projeto. na
contratação de profissionais de apoio técnico, com o intuito de reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços.

198. Vinculação da liberação de financiamentos ao código sanitário estadual, o qual estabelece a obrigatoriedade de ligação

do imóvel à rede coletora de esgoto e à rede de distribuição de água nos logradouros que dispõem de tais serviços.

199. Instituição de linhas de financiamento e/ou repasse de recursos para saneamento ambiental. que considerem a
implementação de intervenções integradas de urbanização e regularização fundiária em assentamentos de interesse
social.

200. Criação de linhas de financiamento para projetos de captação de "créditos de carbono" em municípios ou grupo de
municípios que possuam estruturas sanitárias capazes de eliminar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera.

Grupo VI

saneamento ambiental:cemancas e Intervênções necessarias
201. Estabelecimento de modelo de gestão para o saneamento ambiental, segmentado por características regionais,

populacionais e sociais, de forma a garantir o fornecimento de adequados serviços em abastecimento de água,

esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta, coleta seletiva, reciclagem, tratamento, disposição final e outras
aplicações econômicas de resíduos sólidos e controle de vetores.

202. Priorização. nos modelos de gestão para o saneamento ambiental, daqueles voltados para as sedes municipais,

comunidades rurais e assentamentos humanos diversos ainda não assistidos pelas companhias estaduais, pelas
administrações municipais ou outro órgão, estadual ou federal, visando à adequação dos sistemas existentes, de forma
a garantir o fornecimento dos serviços em quantidade e qualidade, com sustentabilidade ambiental e econômica.

203. Garantia de recursos financeiros, através do Fundo Estadual de Saneamento Ambiental, para a implantação e ampliação
de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além da adequada coleta. coleta seletiva, reciclagem,

tratamento e disposição final de resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores em nível estadual e municipal.

204. Criação do Fundo Estadual de Saneamento Rural. com  gestão participativa para investimentos em comunidades rurais
ou pequenas sedes municipais de até 5.000 habitantes ou até três toneladas/dia de geração de resíduos sólidos.

proporcionando a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos,
drenagem pluvial e controle de vetores.
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205. Consideração da bacia hidrográfica como a unidade de planejamento na aplicação de políticas de saneamento, visando

à melhoria e á preservação da qualidade da água. cabendo ao Estado promover a devida compatibilização entre as

ações de saneamento básico, de habitação. de uso e ocupação do solo, de preservação do meio ambiente e de gestão
de recursos hídricos, observando-se a participação das comunidades nos planos a serem implantados.

206. Garantia de implantação de ações de educação ambiental, e mobilização comunitária com o intuito de sensibilizar a

população para os problemas locais de saneamento, estimulando a sua participação na gestão dos mesmos.

207. Garantia, nas ações e intervenções de saneamento ambiental, de estudos prévios dos possíveis impactos nas águas
subterrâneas. especialmente quanto às áreas de recarga e descarga de aqüíferos.

208. Estruturação, implantação. disponibilização e atualização de uni banco de dados georreferencíado com o cadastramento
de todas as estruturas de saneamento básico, adequadamente implantadas ou não, e compatível com os demais
bancos de dados estaduais afins, especialmente o de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

209. Priorização. pelo Fundo Estadual de Saneamento Ambiental. da implantação de sistemas de saneamento básico em
localidades que apresentem elevada incidência de doenças de veiculação hídrica e'ou que tenham baixo IDH e cujos

projetos tenham sido desenvolvidos de acordo com o estabelecido nos planos diretores municipais ou metropolitanos ou
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentado ou Agenda 21 local e em consonância com as orientações legais.

210. Articulação das ações do Estado, das regiões metropolitanas e dos municípios. para compatibilizar a implantação de

sistemas de saneamento básico com a expansão urbana, uso e ocupação do solo.

211. Estabelecimento de políticas integradas e eficientes de monitoramento e controle do uso do solo, dos recursos ambientais
e dos serviços de saneamento, através de ações preventivas e punitivas adequadas à gravidade da irregularidade
existente.

212. Elaboração de legislação concorrente, supletiva e complementar sobre assuntos de interesse estadual e metropolitano
na área de saneamento ambiental e criação de mecanismos para fazer cumprir a legislação.

213. Incentivo à criação de consórcios intermunicipais relacionados a resíduos sólidos, para soluções integradas de questões
ambientais de interesse comum.

214. Garantia de participação da coletividade no processo decisório de planejamento e avaliação dos programas e projetos
que promovam o desenvolvimento regional e local, notadamente dos referentes às concentrações urbanas e industriais
de impacto ambiental.

215. Desenvolvimento da educação ambiental para formar uma população sensível, consciente e preocupada com o meio
ambiente e com os problemas a ele associados, e de favorecer conhecimentos, habilidades, atitudes. motivações e
compromissos para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e na prevenção

de novos, com o objetivo de desenvolver as atividades relativas a saneamento básico elencadas no capitulo 36 da
Agenda 21, nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas dos municípios e das regiões metropolitanas do
Estado de Minas Gerais.

216. Fortalecimento das medidas de controle e fiscalização dos empreendimentos antes e depois do licenciamento ambiental.

217. Garantia de que, no sistema de abastecimento de ãgua, seja exigida a progressiva redução das perdas e que sejam
promovidos a conservação e o uso racional da água e da energia elétrica.

218. Garantia de recursos, tanto materiais quanto humanos, para o sistema de abastecimento de água. visando à progressiva
redução das perdas.
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219. Garantia de condições para que o Estado, através de seus órgãos competentes. promova o monitoramento da qualidade
da água do abastecimento público e do lançamento dos efluentes.

220. Promoção, pelo Estado, de estudo e implantação de soluções para o esgotamento sanitário das localidades, tendo como

referência a bacia hidrográfica envolvida, de modo a permitir a proteção dos mananciais. observando-se o Plano Diretor
de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica.

221. Garantia, pelo Estado. da universalização dos serviços de esgotamento sanitário à população urbana e rural, inclusive

com a adoção do sistema estático, priorizando-se ações direcionadas às áreas carentes e às ocupações informais
localizadas nas grandes cidades.

222. Incentivo, pelo Estado, à implantação do tratamento dos resíduos efluentes das Estações de Tratamento de Água.

223. Incentivo, pelo Estado. à reutilização, por meio dos órgãos responsáveis pelo serviço de esgotamento sanitário, dos
resíduos originários das Estações de Tratamento de Esgotos para fins específicos.

224. Garantia de proteção e preservação das nascentes e manejo do solo no seu entorno, definindo ações coibitivas e

punitivas de desmatamento em regiões de importància ambiental e compatibilizando o uso do solo com relação à política
de preservação dos recursos naturais.

225. Definição de uma política estadual de tratamento. disposição. reciclagem, reutilização e reaproveitamento de resíduos

sólidos municipais, respeitando as especificidades de cada município e!ou regíão, numa abordagem de bacias hidrográficas.

226. Definição de uma política estadual de gerenciamento de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, resíduos
da construção civil e outros produtos tóxicos e perigosos, garantindo recursos para a capacitação de pessoal para
manuseá-los.

227. Aumento da eficiência, da abrangência e da regularidade dos serviços de limpeza pública urbana e rural e gestão dos
resíduos sólidos (coleta. reciclagem e disposição final), promovendo a modernização e a organização sustentável dos
serviços, estimulando a coleta seletiva e a inserção social dos catadores.

228. Implantação de programas especiais de coleta. coleta seletiva, reciclagem e destinação final dos resíduos sólidos em
áreas ocupadas por população de baixa renda. áreas de urbanização precária nas vilas, favelas e comunidades rurais.

229. Incentivo a estudos e pesquisas direcionados ã busca de modelos tecnológicos e metodológicos para coleta. transporte,
redução. reutilização, reciclagem e deposição final do lixo, visando prolongar ao máximo a vida útil dos aterros sanitários.

230. Adoção de diretrizes para implementação. monitoramento e fiscalização da qualidade das águas subterrâneas.
incorporando as análises físico-químicas, bacteriológicas e ecotoxicológicas em áreas de operação de estações de
tratamento de esgoto, aterros sanitários, cemitérios e outros.

231. Definição de uma política de transporte integrado intermunicipal de resíduos sólidos, quando forem adotadas soluções
integradas ou consorciadas de tratamento e disposição final.

232. Garantia de caráter regional e participativo com relação à disposição final dos resíduos sólidos dos diferentes geradores
dos municípios, planejado de modo a não comprometer os diferentes usos dos seus ecossistemas e dos recursos
naturais neles existentes.

233. Desenvolvimento de ações de mobilização social como intuito de sensibilizara população para os problemas de limpeza
urbana e rural locais, estimulando-a a participar na sua gestão.

234. Priorização, pelos municípios, da elaboração e aprovação do Plano de Drenagem Urbana, incluindo os sistemas de
esgotamento sanitário, resíduos sólidos, tráfego, controle ambiental e o uso e ocupação do solo: compatível com os
planos diretor municipal e o da bacia hidrográfica.
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235. Articulação do governo do Estado com os municípios para solução das questões relativas a drenagem urbana,
principalmente nas regiões metropolitanas.

236. Adoção do sistema de drenagem pluvial do tipo separador total.

237. Adoção de medidas estruturais e não estruturais para o controle de enchentes.

238. Previsão, no Plano Diretor do Municipio, de restrições quanto ao parcelamento do solo em áreas de vazante de rios e
córregos pote ncializadoras de risco de inundações.

239. Criação de mecanismos legais e fiscais que incentivem e priorizem o escoamento natural dos cursos d'água, preservando

os canais naturais e utilizando as áreas lindeiras para parques lineares e outras alternativas, compatibilizando espaço
urbano, regime natural dos cursos d'água e biodiversidade aquática.

240. Criação de dispositivos legais estabelecendo regras rígidas de controle de dragagens, retificação e impermeabilização
de canais naturais.

241. Incentivo a programas de educação ambiental visando à conscientização da população.

242. Destinação, pelo Estado. de parcelas de recursos. com fluxo continuo, para formação e atualização de banco de dados
de doenças de veiculação hidca.

243. Incentivo a parcerias com instituições de pesquisas. visando desenvolver novas metodologias nas ações de controle de
vetores e de reservatórios de doenças.

244. Articulação dos órgãos responsáveis pelo saneamento ambiental coma Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias

Municipais de Saúde. para discussão e definição da aplicação de financiamento das ações de controle de vetores e
reservatórios de doenças.

245. Estruturação do sistema de vigilância em saúde, inclusive o sistema de informações, buscando aplicabilidade da
epidemiologia ambiental no relacionamento da saúde com o ambiente.

246. Incremento às ações de mobilização social e educação em saúde, visando à conscientização da população.

247. Garantia de recobrimento ae rofotog ra métrico ou imageamento orbital apoiados. por meio de tecnologia a ser definida

pelas instituições estaduais usuárias. coordenadas pela instituição oficial de cartografia do Estado de Minas Gerais,
conforme a legislação estadual vigente.

248. Garantia do mapeamento do Estado de Minas Gerais em formato digital, com precisão compatível coma escala 1:10.000.
com resolução para ampliação das imagens na escala 1:2000.

249. Garantia de reunião, tratamento e disponibilização das informações cartográficas em um servidor de mapas. a ser
administrado pelo órgão responsável pela cartografia do Estado.

250. Garantia de adoção do sistema de referência planimétrico nacional (atualmente o datum planimétrico é o SAD69) para
as informações geocartográficas do Estado de Minas Gerais, conforme legislação federal.

251. Garantia de adoção de um objeto topográfico único (convenção cartográfica) para o georreferenciamento de múltiplos
bancos de dados socioeconómicos. ambientais, de infra-estrutura, saneamento e outros, provenientes das instituições
do Estado de Minas Gerais e de outras instituições setoriais.

252. Garantia de atualização cartográfica em períodos preestabelecidos pelas instituições estaduais usuárias, coordenadas

pela instituição oficial de cartografia do Estado de Minas Gerais, conforme a legislação estadual vigente.
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253. Elaboração e aprovação de lei municipal que proíba a ocupação de fundos de vale das áreas urbanas, para possibilitar

a implantação de redes. interceptores de esgoto e galerias de água pluvial.

254. Criação, para as agroindostrias da agricultura familiar e suas formas organizativas, de um modelo de licenciamento

ambiental ágil e adequado às características e ao tamanho do empreendimento, garantindo a sua suste ntabilidade.

255. Redução de taxas. desburocatização e agilidade, no processo de outorga do direito de uso da água para a agricultura familiar.

256. Estabelecimento de padrões de pavimentação com coeficiente mínimo obrigatório de área permeável, e incentivo a

programa de coleta e infiltração de águas de chuvas, valorizando medidas mitigadoras da impermeabilização excessiva

do solo urbano.

257. Realização de monitoramento sistemático do assoreamento de reservatórios, sob a responsabilidade do titular da

concessão e disponibilização das informações para os bancos de dados do Estado, como base para a promoção da
continuidade do transporte de sedimentos para jusante. visando à perenização dos reservatórios. à continuidade do

suprimento de nutrientes e matéria orgânica necessários à biota e à minimização dos processos erosivos à jusante dos

mesmos.

258. Discussão do atual critério de outorga. que limita a utilização das águas de Minas Gerais pelos mineiros. em 10%,

enquanto os restantes 90% seguem para fora do Estado.

259. Realização de estudos para viabilizar alternativas de destinação final dos resíduos sólidos adequados a municípios de

pequeno porte licenciáveis pela Feam (casos de aterros controlados).

260. Fortalecimento das medidas de controle e fiscalização do transporte de produtos perigosos. visando reduzir gradualmente.

até eliminar completamente, a poluição dos recursos hídricos e do meio ambiente pelos acidentes rodoviários, ferroviários.

aéreos, fluviais e de cabotagem.

261. Realização de estudos e pesquisas para uso de lodo de Estação de Tratamento de Esgoto em atividades agrossilvipastoris

(adubo e corretivo) e industriais (cimento, pré-moldados e cerâmicas).

262. Realização de estudos e pesquisas sobre os impactos limnológicos e outros. decorrentes da transposição de águas de

um biomaiecossistema para outros.

263. Avaliação, na elaboração de programas sociais voltados para o saneamento ambiental - em especial. sistema de
abastecimento de água. sistema de esgotamento sanitário e tratamento e disposição de resíduos sólidos—, da condição

operacional dos sistemas anteriormente implantados com recursos a fundo perdido, quanto à boa gestão, operação.
manutenção e conservação dos mesmos. utilizando-se os resultados dessa avaliação como critério para a seleção de

municípios a serem beneficiados.

264. Compromisso do Estado e dos municípios pela viabilização da implantação da "Meta 2010" referente à bacia do Rio das
Velhas.

265. Fiscalização e auditoria nas canalizações de esgotos nas vilas e favelas, penalizando as empreiteiras pelo serviço

realizado fora dos padrões corretos do ponto de vista da engenharia, visando eliminar os entupimentos e os esgotamentos
a céu aberto comum nas periferias.

266. Cobrança, por no mínimo dez anos, de responsabilidade das empreiteiras ou concessionárias sobre obras de saneamento
básico, instituindo um seguro, para que a população não fique lesada em seu direito principal, que é o da saúde. Caso já
exista lei nesse sentido, que se faça cumpri-Ia.

267. Garantia. nos conselhos estaduais e'ou municipais de saúde, da participação de quilombolas e indígenas, já que esses

são os mais prejudicados pela falta de representação.
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Moções

1. De repúdio ao anteprojeto de lei da Política Nacional de Saneamento Ambiental - Os participantes

do Seminário Legislativo "Saneamento Ambiental - Demandas e Intervenções Necessárias" vem

manifestar seu repúdio ao anteprojeto de lei da Política Nacional de Saneamento Ambiental,
considerando que o mesmo: a) dificulta a universalização do setor de saneamento: b) inviabiliza a

política de subsídios cruzados: c) prejudica a operação dos sistemas carentes: d) coloca em conflito
as principais entidades do setor: e) não propõe a introdução de novos recursos.

2. De repúdio á não participação do Ministério das Cidades - Os participantes do Seminário

Legislativo Saneamento Ambiental - Demandas e Intervenções Necessárias", bem como as entidades

e organizações do setor de saneamento, manifestam seu profundo pesar com o desrespeito do
Ministério das Cidades, por intermédio de sua Secretaria Nacional de Saneamento, que se ausentaram

deste debate sobre os destinos do setor. Como esta participação havia sido agendada com vários
meses de antecedência e confirmada na semana anterior ao evento, concluímos que este foi um ato

de desrespeito á Assembléia Legislativa, a Minas Gerais. suas tradições democráticas e sua gente
sempre respeitosa, cumpridora de seus compromissos e hospitaleira.

3. Pela implementação da Política Estadual de Saneamento Ambiental -Recomendamos que Minas

Gerais seja exemplo para outros Estados da Federação e inicie imediatamente as discussões
necessárias para a implementação da Política Estadual de Saneamento Ambiental.

4. Pela efetivação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana -

Recomendamos a adequação urgente da legislação que regulamenta as políticas estaduais de
saneamento ambiental e habitação. com a efetivação do Conselho Estadual de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana.

S. Contra o aumento tributário nos serviços de saneamento - Entendendo a importância e a urgência

da universalização dos serviços de saneamento, os participantes do Seminário Legislativo de

Saneamento Ambiental recomendam que sejam tomadas todas as medidas necessárias para reverter

o aumento de impostos e taxas sobre os serviços prestados pelos operadores públicos dos sistemas
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos.

6. Pelo debate sobre a transposição do Rio São Francisco - Os integrantes do Grupo de Trabalho

VI propõem à Assembléia Legislativa a realização de um ciclo de debates para discutir a transposição
do Rio São Francisco, considerando a urgência dessa discussão, devido ao posicionamento do governo
federal sobre o assunto.

7. De agradecimento aos realizadores e organizadores do seminário -Parabenizamos a ALMG e.

especialmente. o deputado Fábio Avelar, pela coragem de promover este seminário estadual e pelos
esforços feitos para realizá-lo. Agradecemos a todos os que, direta ou indiretamente, colaboraram
para o sucesso deste evento de tamanha relevância para a garantia de universalização do saneamento
ambiental para todo o povo mineiro.
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Comissão de Representação
(composta por representantes das entidades relacionadas abaixo)

1 • ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas

Maria de Fátima Guimarães Gouvéa

2. ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
José Nelson de Almeida Machado

3. ACM INAS -Associação Comercial de Minas - Comité de Meio Ambiente
Santelmo Xavier Filho

4. ACOPREVI - Associação dos Participantes da Previ minas Vinculados à Copasa,'MG
Manuel Pereira

Joaquim Seabra da Rocha (Suplente)

5. AESBE -Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais
Juarez Pereira da Silva Panisset

6. ASSEMAE -Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
Dóris Aparecida Garisto Lins

7. AMEC - Associação Mineira das Empresas de Engenharia Consultiva
Ângela Mana Maurizi

Luís Augusto Lemos de Figueiredo de Leite (Suplente)

8. CBH-Pará - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará
Roberto Soares Nogueira

9. Conselho Estadual de Saúde
Maurício Vieira Chaves

10. COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Cassilda Teixeira Carvalho

11. CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Miguel Ângelo dos Santos Sá

12. EMATER/MG - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Mansa Silveira Maia

Mariza Flores Fernandes Peixoto (Suplente)

13. FTIUEMG - Federação Mineira dos Trabalhadores Urbanitários
Paulo Marcos de Carvalho
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14. FNUJCUT - Federação Nacional dos Urbanitáos

Rogério Matos de Araújo

Vicente de Paula Rodrigues (Suplente)

15. Movimento Pró-Rio Todos os Santos - Teófilo Otoni

Alice Lorentz de Faria Godinho

16. Projeto Manuelzão
Rogério de Oliveira Sepúlveda

17. RAÇA - Direitos Humanos e Ambientais
Paulo Jorge dos Santos

18. Secretaria de Estado da SaúdeVigilãncia Ambiental em Saúde
Déborah Torres Lisboa Costa

19. SEDRU - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Anna Adélia Ayres Leite Penna

20. SENGE - Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais

Valmir dos Santos

21. SINDÁGUA - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água

e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais
José Maria dos Santos

José Geraldo do Nascimento (Suplente)

22. Coordenadores dos Grupos de Trabalho:

Grupo 1 - Ronaldo De Luca Ferraz Gonçalves

Grupo II - Carlos Henrique de Meio
Grupo III - Odair Santos Júnior

Grupo IV - José Antônio da Cunha Meio
Grupo V - Valter Zschaber Júnior

Grupo VI - Valter Villela Cunha
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Entidades de Apoio

1. Associação Brasileira de Aguas Subterraneas - ABASMG

2. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -ABES

3. Associação Brasileira de Recursos Hidricos - ABRH

4. Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais - AESBE

S. Associação de ExAJunos da Escola de Engenharia da UFMG - AEEUFMG

6. Associação Mineira das Empresas de Engenharia Consultiva - AMEC

7. Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE

8. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG

9. Caixa Económica Federal - CEF

10.Centro Referencial das Aguas - LambariIGAM

11.Comité da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - CBH Pará

12.Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHABMG

13.Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

14.Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL

15.Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB

16.Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREAMG

17.Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESAEEUFMG

18.Empresa de Assistência Tecnica e Extensão Rural do.Estado de Minas Gerais - EMATERMG

19. Federação Nacional dos Urbanitários - CUT

20. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comités de Bacia Hidrográficas

21. Frente Estadual pelo Saneamento Ambiental - FESAMG

22. Fundação João Pinheiro

23. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA

24. Fundação Rural Mineira - RURALMINAS

25. Instituto de Geociências Aplicadas - IGA

26. Instituto Estudual de Florestas - IEF

27. Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM

28. Núcleo de Meio Ambiente - NUMAN

29. Projeto Manuelzão:UFMG

30. Raça - Direitos Humanos e Ambientais

31.Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

32. Secretaria de Estado da Educação

33. Secretaria de Estado da Saude

34. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Polilica Urbana

35. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

36. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

37. Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais - SENGEMG

38. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água

e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais - SINDÃGUAMG

39. Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - SINAENCO

40. Unicentro Izabela Hendnx - Conexão Assembléia
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Facílitando c
Propagando

Centro de Apoio
às Câmaras.

c*Nrs UOISM CAMUAS

A partir de agora, os serviços e Informações de Interesse das câmaras municipais
oferecidos pela Assembleia estarão dlspontvels em um único espaço:
Ceac - Centro de Apoio às Câmaras. Essa iniciativa vai aproximar ainda mais a
Assembleia das 853 câmaras de Minas. Uma troca de experiências e idéias que vai
ampliar  melhoraras ações do Poder Legislativo em todo o Estado.

Acesso rápido.
No www.almggovbr/ceac, as câmaras municipais podem se informar sobre a legislação básica,
banco de Jurisprudência, noticias de destaque pubikaçôes e multo mais. E ainda encontram
respostas para as dúvidas mais freqüentes sobre o funcionamento das câmaras, o papel dos
vereadores e o processo legislativo.

Atendimento Ceac.
O Ceac fica na rua Dias Adorno, n° 300, ao lado da Assembleia Legislativa,
e  telefone para contato é (31) 2108- 7303.0 atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Urna equipe presta esclarecimentos
sobre o processo legislativo, a estrutura e o funcionamento da Assembleia.

www.almg.govbr/ceac
o
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