
 Quem assistiu à comédia Saneamento 

Básico: O Filme, de 2007, viu um retrato 

fiel das dificuldades que envolvem a oferta 

de esgoto tratado nos municípios brasilei-

ros como também os entraves financeiros e 

administrativos que impedem o acesso aos 

recursos públicos que deveriam ser destina-

dos ao saneamento.

 O roteiro, escrito e dirigido pelo cineasta 

brasileiro Jorge Furtado, conta a história de 

um grupo de moradores de uma pequena 

vila de descendentes de colonos italianos 

na Serra Gaúcha que se mobiliza para con-

seguir a construção de uma fossa para o 

tratamento de esgoto em sua comunidade, 

demanda antiga, sempre ignorada pelas 

autoridades. Uma comissão resolve pleitear 

a obra através dos recursos da subprefei-

tura. No entanto, é informada de que não 

há verba para saneamento básico, mas que 

sobra dinheiro para a produção de um ví-

deo. O grupo resolve então fazer um filme de 

ficção sobre a construção de uma fossa, o 

que rende várias situações hilárias e muitas 

gargalhadas do público.

 Trazendo a história do filme para a reali-

dade, são constatadas várias situações que 

revelam as distorções que hoje envolvem 

o saneamento no País. O cenário do filme 

é a cidade de Bento Gonçalves, situada no 
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estado do Rio Grande do Sul, onde as ta-

xas de acesso ao esgoto tratado é uma das 

mais baixas do país. Um estudo realizado 

pelo Instituto Trata Brasil em parceria com 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizado 

em 2007, aponta que a oferta desse serviço 

atinge apenas 14,77% da população gaú-

cha contra, por exemplo, 84,24% do estado 

de São Paulo, o líder nacional. Apesar da 

proximidade dos dois estados e dos indica-

dores de desenvolvimento econômico e so-

cial quase equivalentes, o estudo revela que 

o acesso a esgoto tratado na Região Sul do 

Brasil é de apenas 26,86%, superando só a 

Região Norte e correspondendo a um terço 

do Sudeste. Essa discrepância se dá porque, 

apesar da companhia de saneamento que 

presta serviço na região apresentar um alto 

índice de atendimento no que diz respeito 

ao abastecimento de água, a sua cobertura 

é mínima no quesito tratamento de esgoto.

 A situação apresentada no filme foca uma 

realidade regional, mas revela os principais 

desafios apresentados quando o assunto é 

a implantação de uma política de sanea-

mento básico no Brasil. A começar pela de-

sigualdade na distribuição dos serviços nas 

grandes regiões do país. Enquanto a região 

Sudeste se destaca com os melhores ser-

viços, a região Nordeste apresenta os me-

nores índices de cobertura de saneamento 

básico e maior precariedade na existência 

de instalações hidrossanitárias. Existe uma 

disparidade enorme de oferta dos serviços 

e infraestrutura entre as diferentes faixas 

de renda, sendo que quanto menor a renda, 

maior o déficit. 

 Segundo dados da Pnad (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios, do IBGE), 

divulgada em setembro deste ano, apenas 

73,3% da população brasileira conta com 

redes para coleta de esgotos ou fossa sépti-

ca e cerca de 2,2 milhões de casas não con-

tam com nenhum tipo de escoamento para 

esgoto. Nada menos que 80% dos resíduos 

gerados são lançados diretamente nos rios 

sem nenhum tipo de tratamento, compro-

metendo a saúde, a qualidade de vida da 

população e do meio ambiente. A mesma 

pesquisa revela que se a maior parte dos 

brasileiros, 83,9%, tem acesso a água en-

canada e coleta de esgoto em casa, mora-

dores de 9,2 milhões de residências ainda 

dependem de poços, nascentes, carros-pipa 

ou da chuva para beber, cozinhar e tomar 

banho. Entre os 5.507 municípios do País, 

a maioria enfrenta problemas com enchen-

tes, deposita seus resíduos em lixões a céu 

aberto, nos cursos d’água e uma minoria 

afirma ter coleta seletiva.

 Apesar de as pesquisas mostrarem que 

a tendência seja de gradual melhora para o 

setor, está claro também que para alcançar 

a universalização do acesso a um sanea-

mento básico de qualidade é necessário in-

vestir tanto na ampliação e melhoria das in-

fraestruturas existentes como na qualidade 

dos serviços prestados aos usuários. Com 

essa intenção, foi promulgada em janeiro de 

2007, a Lei 11.445, que estabelece as dire-

trizes nacionais para a prestação de serviços 

de saneamento e para uma política federal 

de saneamento básico, processo que está 

em construção, a partir do desenvolvimento 

do Panorama do Saneamento Básico para 

subsidiar o Plano Nacional de Saneamento 

Básico - Plansab.

 O Plansab tem como princípio a univer-

salização do saneamento, a integração de 

políticas, cooperação federativa e a melhoria 

da gestão dos serviços de saneamento, vi-

sando mais saúde, maior qualidade de vida 

e inclusão social. Nele estão estabelecidos 

os objetivos e metas nacionais e regionaliza-

das, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento 

em todo o território nacional.

 O novo plano vem ocupar uma lacuna 

deixada no setor desde o fim do Plano Nacio-

nal de Saneamento - Planasa, que foi extinto 

na década de 1980, e propõe constituir um 

sistema com organicidade suficiente para 

capitalizar os recursos e evitar a dispersão, 

dando visibilidade aos gastos efetivamente 

realizados com saneamento. Sugere tam-

bém uma fonte de recursos permanente e 

sustentável, evitando a descontinuidade ou 

os contingenciamentos que provocam para-

lisação e perda efetiva de dinheiro público. 

Além disso, propõe identificar rigorosamen-

te os indicadores para liberação de recursos 

federais e o fortalecimento do Sistema Na-

cional de Informação em Saneamento Am-

biental para servir de instrumento de avalia-

ção e alocação de recursos, acompanhando 

e induzindo ações.

 Outra correção que o novo plano terá que 

fazer é em relação à perda de água. Dentre 

as redes de distribuição dos sistemas públi-

cos de abastecimento, as perdas de água 

implicam em prejuízo tanto do ponto de vista 

financeiro quanto do desperdício da energia 

que é utilizada em todas as etapas do pro-

cesso, desde a captação até as ligações 

domiciliares. Segundo dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamen-

to, em 2007 as perdas chegaram a aproxi-

madamente 45%.

 Um  plano possível

 Apesar de reconhecerem os avanços do 

Plansab, os críticos da Lei 11.445 veem o 

novo plano não como o ideal, mas como o 

possível, já que o governo federal teve que 

ceder para viabilizar a sua aprovação. Para 

o engenheiro sanitarista e coordenador do 

estudo Panorama do Saneamento Básico no 
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O Crea-Minas 
na nova era do 
saneamento
 | Cláudia Júlio Ribeiro |

 Está em discussão em todo o país a 
elaboração do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico – Plansab. O Brasil  só teve 
uma política nacional de saneamento, o 
Planasa - Plano Nacional de Saneamen-
to, elaborado na década de 1970 e que 
perdeu sua espinha dorsal quando da 
desativação, em 1986, do BNH, banco 
que era o sustentáculo do modelo do 
Plano. Após mais de três décadas, a ex-
pectativa é que novos conceitos sejam 
incorporados à política de saneamento a 
partir do Plansab.
 Uma parcela significativa padece da 
falta dos serviços de saneamento ou da 
precariedade na prestação destes.
 A velha forma de fazer saneamento 
assentada em tecnologias do século 
XlX, com decisões centralizadas e sem 
participação da população, já não aten-
de mais às novas demandas sociais, 
ambientais e sobretudo a um mundo 
que se transforma a cada dia em alta 
velocidade.
 O saneamento também precisa 
avançar para conseguir atender a todo 
cidadão brasileiro e superar essa dívi-
da histórica e lamentável de décadas, 
que levam nossos concidadãos a viver 
a humilhação social de ter seus dejetos 
lançados debaixo das suas janelas ou 
na porta da sua casa.
 E neste aspecto, o profissional do 
saneamento precisa também alterar 
sua visão, superar conceitos antigos e 
incorporar outros. O direito universal ao 
saneamento, a democratização das de-
cisões e participação da população na 

gestão dos serviços, incorporação de 
tecnologias inovadoras e adequadas à 
nossa realidade, aproveitando inclusive 
experiências de comunidades antigas, o 
saneamento integrado ao planejamento 
urbano, dentre outros conceitos, deve-
rão estar intrinsecamente ligados aos 
projetos e obras de engenharia. E isto é 
só uma parte da grande novidade que o 
Plansab e a implementação da Lei Na-
cional de Saneamento poderão trazer à 
sociedade.
 Este novo momento exige que o pro-
fissional da área tecnológica de fato 
vá “engenhar”, criar, fazer engenharia 
no seu dia a dia e não apenas repetir 
modelos que vêm sendo copiados há 
séculos. Para isso, deverá se capacitar 
de modo a superar velhos conceitos e 
contribuir para a construção de uma 
nova forma de fazer saneamento. 
 O Crea-Minas tem um papel impor-
tante junto aos profissionais da área 
tecnológica que constituem este Siste-
ma e que deverão, junto com a socieda-
de, planejar e executar os planos de sa-
neamento, tanto na área pública quanto 
privada. Nesse sentido, o Conselho já 
começa se articular para contribuir na 
qualificação dos profissionais ligados ao 
saneamento e discutir a questão junto 
às instituições de ensino que também 
integram o Sistema.
 O Crea-Minas tem participado e 
apoiado irrestritamente a formulação do 
Plansab em Minas Gerais. Juntamente 
com diversas entidades e instituições 
parceiras seguirá nesse apoio, fomen-
tando e oferecendo instrumentos de 
capacitação aos profissionais e à socie-
dade para construção deste novo tempo 
para o saneamento em nosso país. 

 Engenheira Civil e Sanitarista, asses-
sora em Saneamento do Crea-Minas.

Brasil, Léo Heller (leia entrevista nas páginas 

12 e 13), a lei foi fruto de 20 anos de debates 

envolvendo um setor que tem várias visões 

e interesses diferentes. Para ele, a maior 

derrota na tramitação da lei foi não estipular 

uma política nacional de saneamento que 

poderia gerar um sistema nacional. “Alguns 

setores adotaram o discurso legalista de que 

o governo não teria autoridade para criar 

uma política nacional de saneamento, pois 

isso iria interferir na autonomia dos Estados 

e municípios. Esse é um discurso falso, já 

que temos várias leis que criam sistemas 

nacionais como o Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Política Nacional de Meio Ambiente, 

dentre outras, mas esse discurso prevale-

ceu”, afirmou.

 O engenheiro civil e especialista em 

saneamento, Marcos Helano Montenegro, 

lembra que no período de discussão das 

propostas da lei formou-se “uma estranha 

aliança entre empresas privadas, governos 

estaduais e suas companhias, e ainda se-

tores cooptados do movimento sindical dos 

trabalhadores das empresas estaduais de 

saneamento básico que, por razões diver-

sas, se colocaram frontalmente contra o 

anteprojeto”.

 Para Montenegro, que foi diretor da Se-

cretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

no período de 2003/2007, os setores pri-

vados e as maiores companhias estaduais 

construíram sua intervenção a partir do con-

ceito de saneamento como negócio. “Eles 

propunham um esquema de regulação con-

vencional, por meio de agência independen-

te e descartando qualquer papel relevante 

para os mecanismos de participação e con-

trole social”, ressalta.

 Apesar das críticas, Montenegro também 

reconhece os avanços da lei, principalmente 

em relação à definição ampliada de sanea-

mento básico, incluindo as quatro tipologias 

de serviço: abastecimento de água, esgota-

mento sanitário e limpeza urbana, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem urbana, 

além de manejo das águas pluviais. Lembra, 

entretanto, que a lei é um fato social que 

expressa a correlação de forças entre os di-

versos segmentos sociais em uma determi-

nada conjuntura. “Precisamos ter claro que 

a implementação da lei nas realidades locais 

também vai ser fortemente influenciada pelo 

grau de mobilização dos segmentos sociais 

que defendem interesses e visões diversas. 

Por isso, faz parte da luta pela construção, 

seja no plano local, seja no plano regional, 

de políticas públicas de saneamento bási-

co que privilegiem os interesses populares, 

rumo a serviços universalizados, integrais, 

de qualidade e a custos módicos e que haja 

um aprendizado crítico da lei, de seus pon-

tos positivos e de suas fragilidades”, alerta.

 O Plansab chega em um momento em 

que os investimentos do PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento buscam priori-

zar o saneamento básico na maioria dos 

municípios. De acordo com a Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental do Mi-

nistério das Cidades, enquanto nos últimos 

sete anos a aplicação anual de recursos 

nessa área variou de R$ 3,9 bilhões para 

R$ 4,8 bilhões, para o período de 2007/2010, 

o Governo Federal programou investimentos 

de R$ 40,0 bilhões. Desse total, R$ 21,8 bi-

lhões serão disponibilizados do Orçamento 

da União e de fontes de financiamentos para 

obras de saneamento integrado em favelas 

e palafitas, água, esgoto, destinação final 

de lixo e drenagem urbana em cidades de 

grande e médio porte e para municípios com 

até 50 mil habitantes.

 Incentivo a alunos e profissionais

 Para o diretor de articulação institu-

cional da Secretaria de Saneamento do 

Ministério das Cidades, Sérgio Gonçal-

ves, além de regulamentar a política de 

saneamento básico no País, a implanta-

ção do Plansab trará uma nova realidade 

para os estudantes e profissionais da área 

tecnológica com a ampliação da pesqui-

sa. “Nos últimos anos, devido à falta de 

investimentos no saneamento, a procura 

dos cursos ligados à área vinha perdendo 

espaço. Com a retomada do crescimen-

to vimos que essa realidade mudou, pois 

temos acompanhado a criação de novas 

escolas e a volta de vestibulares para a 

área de engenharia civil, ambiental e sa-

nitária. O Plansab buscará recursos para 

investir no desenvolvimento tecnológico e 

isso com certeza irá refletir na academia”, 

enfatiza.

 Para os profissionais que já atuam no 

mercado, espera-se que o novo plano de 

saneamento básico abra novos empregos 

e crie oportunidade de negócios. O presi-

dente do Crea-Minas, Gilson Queiroz, faz 

um alerta quanto a importância do Plansab 

valorizar os profissionais do Sistema Con-

fea/Crea. “Esperamos que o novo plano de 

saneamento valorize o trabalho dos nossos 

profissionais. É preciso ter claro que nem 

sempre o menor preço é a melhor forma 

de contratação. É necessário estabelecer 

normas de como vão contratar o servi-

ço, se o projeto apresentado é o melhor 

tecnicamente e oferece a melhor qualida-

de de serviços prestados à sociedade. O 

Plano deve oferecer salários competitivos 

e atrativos para que possamos escolher 

os melhores profissionais. Caso contrário 

corre-se o rico de rebaixar a qualidade do 

serviço”, frisou.Ampliação da rede de esgoto é um dos principais desafios para universalizar o saneamento no Brasil
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 O engenheiro sanitarista, professor e pesquisador da Universida-

de Federal de Minas Gerais (UFMG), Léo Heller é coordenador do 

estudo Panorama do Saneamento Básico no Brasil que traça as dire-

trizes para a implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico 

– Plansab. Com larga experiência na área de saneamento básico e  

importantes trabalhos nas áreas de interface do saneamento, como 

a epidemiologia, saúde ambiental e políticas públicas, Léo Heller con-

cedeu a seguinte entrevista para a REVISTA VÉRTICE CREA-MINAS.

VÉRTICE:  Aprovada em janeiro de 2007, a Lei 11.445, que esta-

belece a Política Federal de Saneamento Básico e institui o Plano 

Nacional de Saneamento Básico - Plansab, fortalece o poder pú-

blico, cria mecanismos de participação popular, diminui a tecno-

cracia de gestão e fortalece o planejamento. Em que medida a 

nova lei altera o quadro atual?

Léo Heller:  É importante registrar que a Lei foi resultado de cerca de 

20 anos de debates, com uma intensificação maior durante os anos 

que antecederam à sua edição, e envolveu um setor que tem muitas 

diferenças, muitas visões particulares, muitos interesses diferencia-

dos. A Lei traz avanços e todos os segmentos do setor reconhecem 

isso. Porque nós saímos de uma situação de total vácuo legal e ins-

titucional para uma situação de maior regulação, de definições mais 

claras. Mas há um princípio que não saiu tão fortalecido assim, que 

foi a participação popular. No seu artigo sobre os princípios do sa-

neamento básico, a Lei define muito bem o que é controle social 

em saneamento e é uma definição muito avançada, muito adequada. 

Entretanto as determinações da Lei que detalham os mecanismos 

de controle social são absolutamente tímidos e o estabelecem como 

facultativo e não obrigatório, deixando claro como transcorreu o de-

bate sobre a Lei, em que alguns segmentos tiveram que ceder em 

favor de outros. O texto original do governo federal propunha um forte 

controle social sobre os serviços, mas o texto final não contemplou 

da mesma forma.

VÉRTICE:  Isso não seria reflexo do pouco interesse de participa-

ção por parte dos representantes dos movimentos sociais neste 

debate sobre saneamento?

Léo Heller: Eu penso que há hoje um desinteresse de participação 

de uma maneira geral na sociedade brasileira, e mais particularmen-

te no saneamento. O desinteresse pelo saneamento pode ter várias 

explicações, mas certamente uma explicação importante é a falta de 

cultura de participação. Além disso, sempre houve uma resistência 

por parte de importantes forças do setor de valorizar o controle social, 

porque é mais fácil para este segmento, que lida com muitos recur-

sos e que faz muitas obras, não ter o olho da população. Porém, uma 

novidade que temos observado é um crescente interesse de alguns 

setores organizados, como o movimento pela moradia e pela reforma 

urbana, nas lutas pelo saneamento.

VÉRTICE:  Apesar da importância para a saúde e para o meio am-

biente, o saneamento básico no Brasil está longe de atender as 

necessidades da maioria dos brasileiros já que mais da metade 

da população sequer conta com redes para coleta de esgoto e 

80% dos resíduos são lançados diretamente nos rios sem nenhum 

tratamento. Que impacto o Plano Nacional de Saneamento terá na 

transformação desta realidade?
Léo Heller:  A existência de um plano nacional metodologicamen-

te sólido, consistente e legitimado pelos atores sociais do setor é 

a nossa ideia fundamental. Ele tem o potencial de retirar o setor de 

uma situação em que as decisões são relativamente arbitrárias, des-

coordenadas, desarticuladas, não enxergando o país como um todo 

e sem visão de futuro. Se o Plano Nacional de Saneamento Básico 

for efetivamente aprovado em 2010, como se espera, e os próxi-

mos governos o respeitarem e o tiverem como diretriz para orientar 

as políticas de saneamento, poderemos sim ter uma reversão deste 

quadro. Os recursos tenderão a ser mais canalizados para as priori-

dades e poderá haver maior racionalidade na sua aplicação, inclusive 

atualizando nosso paradigma tecnológico. É importante ressaltar que 

as soluções para o saneamento das nossas cidades hoje são solu-

ções concebidas no século XIX. Para se ter a ideia da gravidade da 

situação, é bom lembrar que usamos quase 40% da água da nossa 

Por um saneamento sustentável

Léo Heller: Plano mapeará diferença no setor de saneamento 
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casa, uma água tratada com os melhores padrões de qualidade, para 

dar descarga no vaso sanitário. Então, é um sistema que desperdiça 

água, não recicla matéria orgânica, despreza uma fonte de água que 

é muito essencial, de uso econômico, abundante e de ótima quali-

dade, que é a água de chuva. Estes, entre outros anacronismos da 

matriz tecnológica atual. 

VÉRTICE: Há, hoje, uma grande desigualdade na distribuição dos 

serviços de saneamento pelas grandes regiões do país. A região 

Sudeste se destaca com os melhores serviços de saneamento, 

enquanto as regiões Nordeste e Norte são as que apresentam os 

piores índices. Como o Plansab pretende sanar esta desigualdade?

Léo Heller: Primeiramente, o Plano trará o mapeamento mais claro e 

preciso possível sobre esses diferenciais sociais, regionais, geográfi-

cos e de toda ordem, que é infelizmente uma marca característica do 

setor de saneamento. Nós temos alguns estudos que mostram clara-

mente isso. O Plano vai mapear com a maior clareza e rigor possível 

esta situação e, ao mapear e fazer suas propostas, será orientado 

pela crescente equidade no acesso ao serviço. Desde que o Plano 

seja observado, a tendência é que essas desigualdades gradativa-

mente diminuam e que se proporcione mais igualdade no acesso. 

Pessoalmente, vejo que a política pública de saneamento deverá co-

locar uma visão prioritária nas regiões, ocupações e estratos sociais 

que tradicionalmente vêm sendo alijados dos benefícios dos recursos 

públicos, como as menores cidades, vilas e favelas e área rural. In-

vestir nesses segmentos, de forma sustentável, acompanhada por 

consistente apoio para a gestão adequada dos serviços, será o me-

lhor caminho para sua universalização, com equidade.

VÉRTICE: O Plansab vem sendo elaborado desde fevereiro de 

2009 com previsão para ser concretizado em maio de 2010. Além 

da formalização do Pacto pelo Saneamento Básico, que busca a 

adesão e compromisso de toda a sociedade em relação à elabora-

ção do Plano, já estão sendo realizados seminários regionais, ofi-

cinas, consultas e audiências públicas como forma de proporcio-

nar a efetiva participação da sociedade. Como andam os trabalhos 

na região Sudeste e, em especial, em Minas Gerais?

Léo Heller: Na verdade começamos o estudo Panorama em maio 

deste ano e devemos terminá-lo em maio de 2010. A partir daí, o 

Ministério das Cidades planeja, de posse desta versão preliminar do 

Plano, abrir o debate público para finalmente ter sua aprovação. Te-

remos audiências públicas, seminários, discussões muito intensas no 

País e sobretudo no interior do Conselho das Cidades, já que é ele 

que afinal de contas vai aprovar o Plano. Realizamos o Seminário 

Regional Sudeste na sede do Crea-Minas, no último mês de outubro, 

e foi muito participativo, trazendo qualificadas contribuições para o 

Plano, com a visão específica da região Sudeste.

VÉRTICE:  A implantação do Plansab envolverá milhares de pro-

fissionais das mais diversas áreas tecnológicas. Qual a previsão 

do impacto do Plano no exercício das profissões da Engenharia, 

da Arquitetura, da Agronomia e de outras profissões ligadas ao 

Sistema Confea/Crea?
Léo Heller: Nossa expectativa é de que seja muito positivo, com 
geração de muito trabalho e emprego e o envolvimento de muitos 
profissionais. É importante chamar a atenção para um aspecto im-
portante: o Plansab vai requerer um profissional diferente. Não aquele 
engenheiro que só sabe fazer obras, que faz um projeto dentro do 
seu escritório como se estivesse nos Estados Unidos, sem colocar o 
pé na realidade. A política de saneamento desenhada pela nova Lei é 
uma política que enxerga o saneamento de uma maneira muito mais 
ampla e avançada do que meramente a execução de obras. Isto, por-
que ele supõe, como pré-requisito para iniciar qualquer investimento 
em saneamento, o planejamento, que exigirá engenheiros, arquite-
tos, urbanistas para se pensar o futuro do saneamento, sobretudo 
nos municípios. A Lei exige consulta à população, imagina que as 
soluções devem passar pelo crivo da população, por audiências pú-
blicas. Exige o que nós chamamos de intersetoriaridade, já que o 
setor de saneamento não é um setor que se encerra nele mesmo. Ele 
precisa dialogar com outros setores, como o de meio ambiente, da 
saúde, planejamento urbano e recursos hídricos. Outra novidade que 
a Lei traz é a figura do regulador. A partir de agora, todas as ações 
de saneamento passarão pelo crivo dessa instância, que não existe 
na maior parte dos estados e municípios e, quando existe, é muito 
incipiente e sem participação da sociedade. Então, esperamos que 
as soluções de engenharia que venham a partir do Plansab sejam 
soluções que passem pelo crivo de várias esferas públicas: a esfera 
técnica, a esfera popular, os movimentos sociais e vários outros se-
tores. Os engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos, agrônomos 
e técnicos que se envolverão com o saneamento precisarão perce-
ber essa nova realidade, terão de trabalhar de forma diferenciada. 
Teremos que trabalhar por um saneamento mais sustentável, mais 
ecológico, mais racional, que leve em conta a proteção de riscos para 
a saúde e o meio ambiente.

Entrevista

 “A política de saneamento 
desenhada pela Lei, é uma política 
que enxerga o saneamento de uma 
maneira muito mais avançada do que 
meramente execução de obras”


