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Saneamento e Cidadania
A falta de participação da população na definição de
projetos produziram obras megalomaníacas que não

serviram nem ao saneamento e nem ao ambiente

José Cláudio Junqueira Ribeiro*

A

discussão do conceito de saneamento,
saneamento básico, ou ainda saneamen-
to ambiental, já é por si só uma questão
de cidadania. Quando as pessoas se in-
teressam por discutir questões relativas

aos interesses coletivos porque acreditam em
mudanças, estabelece-se talvez um dos mais
significativos exercícios de cidadania.

Historicamente, o saneamento foi visto du-
rante anos apenas como obras de infra-estrutura
de abastecimento de água potável e de coleta de
esgotos sanitários. Posteriormente, incorporou-
se ao discurso a definição clássica de saneamen-
to básico. Nesta definição, contemplaram-se as
ações relativas não apenas ao sistema de água e
de esgotos, mas também aquelas relativas ao lixo
urbano, à drenagem e ao controle de vetores.
Dizemos discurso porque na prática a questão
ainda se restringia aos sistemas de água e de
esgotos, seja através do sistema oficial de finan-
ciamento, seja através das chamadas compa-
nhias estaduais de saneamento.

É bom lembrar que o Golpe de 64 retirou a
cidadania, e seus reflexos na política de sanea-
mento do país não foram distintos. A partir daí,
a centralização de recursos financeiros engen-
drou o Planasa, que se, por um lado, propiciou
o aumento da capacitação técnica instalada no
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país e o incremento da infra-estrutura com vistas
a dotar grande parte da população de abasteci-
mento de água potável, por outro, não podemos
esquecer que estes investimentos foram feitos
sem nenhuma participação dos cidadãos, e com
planilhas de custos nem sempre criteriosas.

Isto significa que nem sempre as priori-
dades foram atendidas, ou nem sempre atendi-
das da forma mais adequada. Não faltam relatos,
do Oiapoque ao Chuí, na crônica do saneamento
brasileiro, de obras megalomaníacas, algumas
abandonadas, de floculadores fantásticos retira-
dos de compêndios importados, que entretanto
se recusaram a funcionarem solo tupiniquim, de
estações de tratamento de esgotos que não pude-
ram ser inauguradas por falta de matéria-prima,
ou sela, o próprio esgoto. Enfim, folclore à parte,
todos nós sabemos que muito mais poderia ter
sido feito, e melhor, se tivesse havido a partici-
pação do cidadão.

Como movimento das "Diretas Já", proces-
so que se constituiu num marco importante da
recuperação da cidadania no país, e posterior-
mente com a candidatura Tancredo Neves, o
saneamento viveu momentos importantes no
auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacio-
nal, quando também ficou evidente o resgate da
cidadania neste importante segmento sócio-
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econômico da nossa comunidade.
A desestruturação do Planasa provocou

grande impacto no setor de saneamento, com o
fim do privilégio de linhas de financiamento
para comunidades que fizeram a concessão de
seus serviços, tanto de abastecimento de água
potável quanto de tratamento de esgoto domés-
tico.

A crise fermentou as discussões. Sanea-
mento como instrumento de saúde passou a ser
discutido seriamente.

O saneamento chegava mais perto do ci-
dadão, pelo menos na discussão. Saneamento
não seria mais apenas obras, empreiteiros e
companhias estaduais. Os municípios autônomos
se associaram e passaram a defender seus inte-
resses de forma mais organizada. Os setores de
meio ambiente e da saúde engrossaram as filei-
ras. Passou-se a falar em saneamento ambiental.

A discussão ganhou as ruas, os bairros, as
cidades, o país.

O saneamento foi muito discutido no pro-
cesso constituinte de 88, e posteriormente nas
Constituições Estaduais. No caso específico de
Minas Gerais foi objeto de urna subseção.

Hoje, é objeto de Projeto de Lei Federal que
dispõe sobre Política Nacional de Saneamento,
onde estabelece que "Saneamento ou Sanea-
mento Ambiental" é definido como o conjunto
de ações sócio-econômicas que tem por objetivo

aalcançar níveis crescentes de salubridade mbi-
ental, por meio de abastecimento de água potá-
vel, coleta e disposição sanitária de resíduos
líquidos, sólidos e gasosos, promoção de disci-
plina sanitária do uso e ocupação do solo,
drenagem urbana, controle de vetores e reser-
vatórios de doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializadas com a finalidade

- de proteger e melhorar as condições de vida
urbana e rural."

Recentemente, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais promoveu o Seminário "Sanea-

mento é Básico" onde durante três dias se
debateu a questão com instituições governa-
mentai se não-governamentais. Discutiram-se con-
ceitos, saúde, meio ambiente, estruturação do setor,
privatização, recursos hídricos e financeiros. Discu-
tiu-se inclusive cidadania.

As premissas constitucionais "A execução
de programa de saneamento básico, estadual ou
municipal, será precedida de planejamento que
atenda aos critérios de avaliação do quadro
sanitário e epidemiológico estabelecidos em
lei" e "a política e os planos plurianuais serão
submetidos a um Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico" evidenciam que o desenvolvi-
mento do setor deverá se realizar em função das
necessidades mais prementes da saúde da po-
pulação, e com a sua participação.

As atribuições do município também pre-
vistas nas Constituições Federal e do Estado de
Minas Gerais definem como sua competência
privativa a "organização e prestação de serviços
públicos de interesse local, diretamente ou sob
regime de concessão, permissão ou autorização,
inclusive o transporte coletivo, que tem caráter
essencial."

Nesse sentido, é bom lembrar que serviços
como distribuição de água potável, coleta de
esgotos e de lixo urbano são de interesse local.
Conscientizar os municípios para a discussão
desses serviços significa aproximá-los dos ci-
dadãos.

Ampliar essa discussão e dotar o poder
público de mecanismos de participação da so-
ciedade civil organizada é sem dúvida trilhar o
caminho para resgatar a cidadania, no âmbito do
saneamento.
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