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O

saneamento tem raízes
históricas nas próprias ori-
gens da saúde pública, re-
montando aos primeiros

esforços de combate à propagação
de enfermidades transmissíveis, es-
pecialmente nas Formas epidêmi-
cas.

A importância das ações de
saneamento na melhoria da quali-
dade de vida da população, associa-
da intrinsecamente ao direito à ci-
dadania definido na Constituição
Federal, bem como as interfaces
dessas ações com a saúde pública, o
meio ambiente e o desenvolvimen-
to urbano e rural, são, hoje, ponto
determinante de discussão e reivin-
dicação de todos os segmentos da
sociedade.

Em 1971, entrou em operação
o Plano Nacional de Saneamento
(Planasa), que estabeleceu diretri-
zes institucionais e mecanismos de
financiamento para os serviços de
abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário no País. Na con-
cessão dos financiamentos para o
setor, priorizou as companhias es-
taduais de saneamento, criadas a
partir de então, transformando-as

em beneficiárias quase exclusivas
dos recursos desse Plano.

A atual limitação de recursos
para investimentos em saneamento,
em parte motivada pela difícil situa-
ção econômica do País, mas certa-
mente também pela falta de priori-
dade e apoio político ao setor, repre-
senta enorme restrição ao seu desen-
volvimento, muito contribuindo para
o agravamento do preocupante qua-
dro de doenças provocadas pela
ausência de saneamento básico, en-
tre as quais o cólera, que se destaca
pelo seu ineditismo e virulência.

Segundo a Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES), em 1989 havia em
Minas Gerais 12.280.000 habitantes
abastecidos por água (96% da popu-
lação urbana e O'X da população
total) e 7.40.00() pessoas servidas
por esgotos (5% da população ur-
bana e 49'/c da total). Registre-se
que a existência de ahastecimcnto
de água nem sempre significa o ofe-
recimento à população de água em
quantidade suficiente e com quali-
dade satisfatória, e que o esgota-
mento sanitário é sinônimo quase
apenas de coleta dos efluentes, dado

o inexpressivo volume de esgotos
sanitários submetidos a tratamento
no Estado.

No campo da limpeza pública,
estima-se que, em mais de um terço
das sedes municipais, os serviços de
coleta atendam a menos de 501/,r , da
população. Quanto à destinação fi-
nal, pesquisas apontam para menos
de 61X, dos municípios com formas
adequadas de disposição final dos
resíduos, em aterros ou através de
compostagem.

Na área de drenagem urbana,
as cidades mineiras apresentam
carências generalizadas e prementes.
É freqüente a ocupação de terras
marginais a cursos d'água por po-
pulações carentes, expostas deste
modo ao contato com águas poluí-
das por esgotos e outros tipos de
contaminação. Em muitas locali-
dades, ocorrem periodicamente
enchentes, o que vem agravar a si-
tuação, ao atingir moradias e outras
áreas das imediações.

Não existem órgãos estaduais
e federais atuando na solução ou no
ordenamento desses problemas. ()
DNOS, que realizava alguns inves-
timentos flOS casos mais críticos, foi
extinto.

O não-equacionamento) da
questão, decorrente principalmente
das dificuldades relacionadas ao
planejamento urbano, impede OU

dificulta as soluções para o esgota-
mento sanitário, e vem levando as
cidades a sedimentarem problemas
que vão se tornando insolúveis. Sa-
liente-se o sistemático emprego de

O drama do saneamento
Sem dinheiro, sem estrutura e sem planejamento, a

maioria dos municípios não faz tratamento
final de resíduos, drenagens e controle de vetores
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soluções estruturais - onerosas e
anti naturalistas - para os fundos de
vale, onde procedimentos alterna-
tivos poderiam ser utilizados, com
significativas vantagens sob múlti-
plos aspectos.

Na área de controle de vetores,
assumida de forma restrita pelo Po-
der Público, verifica-se que a popu-
lação permanece vulnerável a en-
fermidades transmitidas por
roedores, moluscos e artrópodes.

Considerando tais questões e a
grande abrangência das ações de
saneamento necessárias em Minas
Gerais, é consenso que uma nova
forma de gestão e um novo arranjo
institucional deverão ser implemen-
tados, abrangendo, especificamente,
as ações de:

- abastecimento de água em
quantidade suficiente e qualidade
compatível, definida pelos órgãos
competentes;

- ações de coleta e disposição
adequada de resíduos líquidos e só-
lidos, notadaniente os de caráter
doméstico;

- drenagem urbana e
- controle de vetores e re-

servatórios de doenças transmis-
síveis.

A inexistência de uma política
de desenvolvimento regional inte-
grado, em Minas Gerais, que oriente
as políticas de planejamento, saúde,
saneamento, educação, habitação,
uso do solo, recursos hídricos e meio
ambiente, tem dificultado a imple-
mentação de ações efetivas que re-
sultem em melhorias para a comu-
nidade.

Institucionalização do se-
tor - Contra essa situação, as enti-
dades públicas e privadas envolvi-
das na ques(o do saneamento em
Minas Gerais se mobilizaram e con-
seguiram incluir na Constituição de
1989 o artigo 192, com três parágra-
fos, que obriga a formulação de uma
política e de planos plurianuais de
saneamento básico, prescrevendo a
institucionalização de um setor que
só existia até hoje em escassas ações
dispersas em órgãos públicos de di-
ferentes instâncias.

Mobilizadas flO propósito de
atuar junto aos parlamentares esta-
duais para a regulamentação desse
dispositivo, onze dessas entidades
propuseram à Presidência da As-
sembléia Legislativa a realização
de uni seminário que reunisse todas
as correntes de opinião na produção
de um documento denso em conteú-
do técnico e legitimidade política,
de forma a dar subsídios para o tra-
balho parlamentar de formulação
das leis necessárias.

O seminário "Saneamento é
Básico", realizado de 15 a 17 de
junho, acabou mobilizando 36 enti-
dades de representação profissio-
nal e patronal, públicas e não go-
vernamentais, órgãos públicos e pri-
vados de pesquisa, planejamento e
gestão de saneamento básico, fiOS

níveis municipal, estadual e federal,
com 672 participantes, dos quais
482 inscrições institucionais e 190
individuais. Os trabalhos foram di-
vididos em três grandes plenárias

que discutiram alternativas de
gestão, institucionalização do setor
e relação de saneamento com as
interfaces de saúde, ambiente e ci-
dadania, a partir dos relatórios de
nove câmaras setoriais que disse-
caram as variáveis de cada tema
(veja quadro da programação) e
desembocaram no documento-sín-
tese, que segue publicado na ínte-
gra.

O seminário 'Saneamento é
Básico'' loi o primeiro a ser provo-
cado formalmente de fora para den-
tro da Assembléia Legislativa. Onze
entidades envolvidas com sanca-
mento básico em Minas Gerais de-
liagraram o processo COfli longa
exposição de motivos ao presidente
Romeu Queiroz e foram aglutinan-
do outras 25 que também participa-
ram da organização do encontro,
desde o cronograma até o conteúdo
e a seleção dos especialistas para as
conferências.

Houve Cinco grandes reuniões
preparatórias em que as 36 enti-
dades foram divididas em três
comissões de apoio - de sistema-
tização de documentos, de repre-
sentação, de promoção de uma feira
paralela - e nove Comissões Técni-
cas Interinstitucionais (CTI), que
preparam propostas de relatório para
subsidiar as discussões das câmaras
setorias. Os relatórios produzidos
nas câmaras foram submetidos às
plenárias e, após emendas, integra-
ram o documento votado na plenária
final.
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As Comissões Técnicas ficaram compostas pelas
seguintes entidades, sob a coordenação da pri-
meira e secretaria da segunda:

CTI "Saneamento e Saúde": SES - FNS -
ABES - AMA - Centro para Conservação da
Natureza - CES - Copasa - [)ESA - Fiocruz - SDR -
Setas - SLU - Urbel;

CTI "Saneamento e Ambiente": FEAM -
SME - ARAS - AHFS - Aeshe - AMDA - AMEC-
Centro para Conservação da Natureza - Cetec -
Copasa - 1)ESA - Emater - Plambel - SDR - Sehah -
SES - Setas - SLU;

CTI "Saneamento e Cidadania": Sindágua -
Urbel - ARES - Copasa - CREA - DESA - Eniater -
Plainbel - Scnge - Setas - SMF;

CTI "Privatização e/ou Estatização": BI)MG
- Aeshe - ABAS - ARES - AMEC - Assemac -Centro
para Conservação da Natureza - Copasa - CREA -
SEAM - Seplan - Sicepol - Sindágua - SME;

CTI "Municipalização e Companhias Es-
taduais": Assemae - Sindágua - ABËS - Aeshe -
AMM - CEF - Cetec - Copasa - CREA - FJP - FNS
- SEAM - Seplan - Sicepot - SME;

CTI "Bacias Hidrogrficas": ABRH-ABAS
- ARES - AMA - AMEC - Centro para Con-
servação da Natureza - Cetec - Copasa - CREA -
DESA - Ernater - FEAM - SI)R - SEAM - Sehah -
SM E;

CTI "Legislação": CRI-,A - SME - ABAS -
ABES - Aesbe - Assemae -Centro para Conservação
da Natureza - Copasa - DESA - Emater - FEAM -
Sehah - Seplan - SES - Sindágua - SLU;

CTI "Recursos Financeiros": Seplan -
AMEC - ABES - Aeshe - AMM - Assernae - BDMG
- CEF - Cetec - Copasa - SES - Sicepot - SLU - SME

CTI "Estruturação do Setor": ARES - Co-
pasa - Aeshe - AMEC - Assernae - BDMG - Cetec
- DESA - FJP - FNS - Plambel - SEAM - Seplan
- SES - Sicepot - Sindágua - SME.
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As entidades participantes:
• Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS - Núcleo

Minas Gerais;
• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -

ABES - Seção Minas Gerais;
• Associação Brasileira de Recursos Ilídricos - ABRI-1 - Regional

Minas Gerais;
• Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA;
• Associação Mineira de Engenharia Consultiva - AME(';
• Associação Nacional dos Serviços Municipais de Agua e

Esgotos - Assemae;
• Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais - Senge;
• Sindicato da Indústria de Construção de Estrada. Pavimentação

e Obras de Terraplenagem de Minas Gerais - Sicepot;
• Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e

Distribuição de Água e Serviço de Esgoto de Minas Gerais -
Sindágua;

• Sindicato Unico dos Irahalhadores da Saúde de Minas Gerais -
Sindi-Saúde;

• Sociedade Mineira de Engenheiros - SNffi;
• Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais -

Aeshe;
• Caixa Econômica Federal - CEF;
• Centro para Conservação da Natureza de Minas Gerais;
• Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais -( 'opasa;
• Companhia IJrhanii.adora de Belo 1 lorizonte - 1 Jrhel;
• Conselho Estadual de Saúde - ('ES;
• Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia de

Minas Gerais - CREA/MG;
• Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais - Emater;
• Escola de Engenharia da IJFMG - Departamento de Engenharia

Sanitária e Ambiental - DESA;
• Fundação ('entro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec;
• Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
• Fundação João Pinheiro - FJP;
• Fundação Nacional (te Saúde - FNS - Coordenação Regional de

Minas Gerais;
• Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz - Centro de Pesquisa Rens

Rachou;
• Planejamento da Região Metropolitana de Belo 1 lorizonte -

Plambel;
• Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da

República - SDR - Representação em Minas Gerais;
• Secretaria de Estado de Assuntos Municipais - SEAM;
• Secretaria de Estado da Saúde - SES;
• Secretaria de Estado da habitação - Sehah;
• Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -

Seplan;
• Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - Setas;
• Associação Mineira de Municípios - AMM
• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG
• Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop; e
• Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.
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Os pontos mais importantes do documento

Saneamento e salubridade ambientais são di-
reito do cidadão, a ser assegurado pelo Estado, de
forma igualitária.

Criação de um Sistema Estadual de Sanea-
mento Básico.

O Sistema Estadual de Saneamento Básico
(SIE B), que tem no Conselho Estadual de Sanea-
mento Básico (CESB) seu órgão estratégico de nível
superior, contará com Planos Estaduais de Sanea-
mento Básico (PESB) e um Fundo Estadual de
Saneamento Básico (FESB).

O Conselho Estadual de Saneamento Básico,
de caráter deliberativo e fiscalizador, composto de
forma paritária por representantes da sociedade civil
em relação ao poder público, deverá formular as
políticas do setor, definir estratégias e prioridades e
avaliar e acompanhara implementação das ações.

O Plano Estadual de Saneamento Básico será
o único instrumento hábil para orientar a aplicação
dos recursos financeiros em ações de saneamento.

o O Sistema Estadual de Saneamento deverá
prever mecanismos que assegurem a participação da
sociedade civil organizada no controle dos serviços
e obras de saneamento, bem como no estabeleci-
mento de prioridades.

• Compete ao Estado, em cooperação com os
municípios, promover a organização, o planejamen-
to e a execução das ações de saneamento supramu-
nicipais, nas regiões metropolitanas e nas aglome-
rações conurbadas.

• Todos os agentes prestadores de serviços de
saneamento básico se obrigam a apresentar plani-
lhas de custos reais à comunidade.

• O planejamento das ações de saneamento
básico deve levar em conta diagnósticos consis-

tentes e atualizados, elaborados a partir de indica-
dores sociais, epidemiológicos, sanitários e ambien-
tais.

Garantir educação ambiental e sanitária em
nível formal e não formal, através de implantação do
assunto nos currículos escolares e de programas
educativos junto à população em geral.

.0 Estado deverá garantir a articulação institu-
cional inserindo o saneamento básico no processo
de desenvolvimento integrado, em cooperação com
as ações de saúde pública, meio ambiente, recur-
sos hídricos, habitação, uso e ocupação do solo.

O Estado deverá promover a discussão das
bases contratuais das concessões existentes junto a
cada poderconcedente. visando acompatibilizá-Ias
com a nova ordem jurídica e considerando os inte-
resses locais.

• Incentivar a implementação do desenvolvi-
mento científico, tecnológico e gerencial do setor,
visando a busca de alternativas adaptadas às reali-
dades de cada região.

Na adoção de princípios taxatórios para uso da
água, contemplar com tarifas preferenciais o abas-
tecimento público, de forma condizente com sua
função social e com as exigências de atendimento às
primeiras necessidades da vida.

• Garantir a participação das municipalidades
concedentes e da sociedade civil organizada no Con-
selho de Administração da COPASA.

• Solucionar os problemas de saneamento bási-
co em áreas urbanas faveladas e outras de urbaniza-
ção irrregu lar.

Implantação prévia de serviços adequados de
saneamento básico em áreas de assentamentos po-
pulacionais.
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A PAUTA DOS DEBATES

Grandes temas

• A Questão da Saúde e do Saneamento no Brasil
Expositores: ministro da Saúde Adib Jatene e
Paulo Bezerril Júnior, secretário nacional de Sanea-
mento

• Saneamento e Desenvolvimento
Expositor: Ysnard Machado Ennes, professor da
Escola de Engenharia da UFMG

• Alternativas para Gestão
Expositor: Paulo Bezerril Júnior

• Institucionalização e Recursos
Expositor: Antônio Augusto Anastasia, secretário
adjunto de Planejamento de Minas Gerais.

Os Grupos de Trabalho

Saneamento e Desenvolvimento
Subtema Saneamento e Saúde
Coordenador: José SaraivaFelipe, secretário de Esta-
do da Saúde de Minas Gerais
Secretário: Marcelo Libânio Coutinho, da Fundação
Nacional de Saúde

Subtema Saneamento e Ambiente
Coordenador: José Cláudio Junqueira Ribeiro, dire-
tor de Controle Ambiental da Feam
Secretário: Luiz Augusto Barceilos Almeida, da So-
ciedade Mineira de Engenheiros

Subtema Saneamento e Cidadania
Coodenador:José Antônio Cunha Meio, do Sindágua
Secretária: Ângela Maria Ladeira da Costa, da Urbel

Alternativas para gestão
Subtema Privatização e/ou Estatização
Coordenador: Raul Vaile, gerente do Departamento
de Infra-estrutura Urbana do BDMG
Secretário: José Augusto Madureira, da Aesbe

Subrenia Municipalização e Companhias Estaduais
Coordenador: Carlos Henrique de Meio, vice-presi-
dente da Assemae-MG
Secretário: Fernando Antônio Ferreira, presidente do
Si ndág ua

Subrerna Bacias Hidrográficas
Coordenador: Cláudio Olivé de Souza, vice-presidente
da ABRH-MG
Secretária: Maria de Fátima Guimarães Gouveia, pres-
idente da ABAS/MG

Institucionalização e Recursos
Subteina Legislação
Coordenador: Sebastião Virgílio A. Figueiredo, conse-
lheiro do CREA-MG
Secretário: José Nélson de Almeida Machado, vice-
presidente da Comissão de Saneamento da SME.

Subterna Recursos Financeiros
Coordenador: José Oswaldo Lasmar, diretor da Supe-
rintendência Central de Planejamento Econômico e
Social - Seplan
Secretário: Cláudio von Sperling, diretor da AMEC

Subteni.a Estruturação do Setor
Coordenador: Léo Heller, presidente da ABES-MG
Secretário: Marcos Rocha Vianna, assessor especial da
Presidência da Copasa.
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