
Uma questão local
Presidente da associação que reúne as empresas municipais do setor, Arnaldo Dutra diz que
dar autonomia às cidades pode melhorar a eficiência dos serviços e reduzir o valor das tarifas

A LUIZ ANTÓNIO CINTRA

Osaneamento brasileiro convive há décadas
com uma pendência jurídica em torno da
titularidade dos serviços de saneamento, se

estaduais ou municipais. A análise do Supremo
Tribunal Federal pende, até o momento, para as
administrações das prefeituras, mas a votação não
foi concluída por causa de um pedido de vista.

Na avaliação de Arnaldo Dutra, presidente
da Associação Nacional dos Serviços Munici-
pais de Saneamento (Assemae), o impasse difi-
culta a retomada dos investimentos. "A defini-
ção do STF é crucial. A Assemae acredita que
ela seja municipal. O saneamento atende ao ci-
dadão em seu município, e por isso é um servi-
ço de interesse local", afirma Dutra, também
presidente da Comusa, empresa pública res-
ponsável pelo serviço de água e esgoto da cida-
de gaúcha de Novo Hamburgo.

CartaCapital: Como surgiu a Assemae e qual o
seu objetivo?
Arnaldo Dutra: A Associação Nacional dos Servi-
ços Municipais de Saneamento surgiu em 1984,
atualmente com 2 mil municípios associados, em
todos os estados da União, que administram de
forma direta e pública serviços de abastecimen-
to de água, esgotamento sanitário, drenagem
pluvial e resíduos sólidos. Nasceu como resposta
aos 21 anos de ditadura que atingiu todos os se-
tores da vida brasileira. Nos municípios, a dita-
dura criou uma administração centralizada, que
castrou as cidades. No setor de saneamento, cen-
tralizar as atividades no âmbito das companhias
estaduais de saneamento. Os municípios que não
concedessem a operação de seus serviços às
companhias estariam alijados de receber finan-
ciamentos públicos. Entre todos do Brasil, cerca
de 1,5 mil resistiram e deram origem à Assemae.
De todas as capitais, apenas Porto Alegre resistiu
e hoje possui o mais estruturado serviço de sa-
neamento das metrópoles do País.

CC: Como o senhor avalia o saneamento no País
hoje"?
AD: A Assemae estava certa em sua avaliação de
enfrentamento da política centralizadora repre-
sentada pelas companhias estaduais. Os atuais
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índices de cobertura de saneamento revelam
que após três décadas de cobrança de subsídios
cruzados não conseguimos reverter a desigual-
dade no acesso. A cobertura dos domicílios com
renda acima de dez salários mínimos mensais
continua 50% maior no caso do acesso à rede de
água e 100% maior na rede coletora de esgotos
do que a cobertura dos domicílios com renda de
até dois salários mínimos. Os serviços munici-
pais reunidos pela Assemae apresentam tarifas
menores do que as companhias estaduais. Por
isso, defendemos a gestão autónoma municipal
como alternativa para melhorar a eficiência e
baixar as tarifas. O elevado déficit dos serviços
de esgotamento sanitário decorre da falta de
atuação das companhias estaduais.

CC: O que se pode esperar do PAC do saneamento?
AD: Ele tem sido de fundamental importância,
é a única alternativa de investimento para al-
guns municípios. Trata-se de dinheiro novo,
algo importante para as urgentes ações de sa-
neamento. Fazemos, contudo, algumas consi-
derações ao programa. O PAC não pode ser um
projeto de obras unicamente, deve se constituir
em política contínua de financiamento do setor
público. Estamos muito preocupados com a re-
tração da economia e como esse fator pode co-
locar em risco o programa. A Carta de Grama-
do, documento político produzido pela 39a As-
sembleia Nacional da Assemae, realizada em
maio, reivindica que consórcios públicos tam-
bém sejam contemplados com recursos do PAC
e que haja uma rubrica para o desenvolvimento
institucional dos prestadores de serviços.

CC: Apesar do volume de recursos disponíveis, as
obras têm caminhado muito lentamente. A que o
senhor atribui esse ritmo"?
AD: O PAC é uma articulação complexa. O go-
verno federal entra com recursos, financiamen-
tos e coordenação em âmbito federal. Cabe aos
estados a coordenação em âmbito estadual. E
aos municípios se habilitar aos recursos. A difi-
culdade é organizar toda essa articulação, a
montagem de projetos, a preparação de licita-
ções, as alterações na paisagem urbana para re-
ceber obras, a mobilização da população. É um
processo de aprendizado recíproco. Há pontos
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que não têm como ser acelerados. Mas há ou-
tros que podem e devem ser acelerados, e isso
tem a ver com a burocracia e com a análise da
capacidade financeira dos municípios envolvi-
dos. O processo deve ser conduzido diretamen-
te entre União e municípios, sem a intermedia-
ção dos estados, para que seja destravado.

CC: Do ponto de vista das prefeituras, quais as
maiores dificuldades?
AD: Há dificuldades de várias matrizes. Entre
elas, as exigências muito rigorosas para a conces-
são de recursos. Os municípios também sentem o
peso de anos a fio sem recursos para o setor. Va-
mos retomar a capacidade de elaborar estratégias
técnicas e políticas. Consideramos muito impor-
tante que o planejamento não seja meramente de-
legado a consultores, mas que seja um processo
estabelecido no âmbito dos governos municipais,
num entrelaçamento com as populações.

CC: A maioria das empresas municipais e esta-
duais de saneamento possui sérios problemas de
gestão. Como resolver esse ponto?
AD: A falta de saneamento acaba por provocar
externalidades negativas devido, em grande
parte, à falta de investimentos. Com isso, au-
mentam os gastos públicos, elevando as taxas
de internações hospitalares pela falta de sanea-

mento. Para cada real investido em saneamen-
to, os municípios acabam por economizar 5
reais em gastos em saúde. Há uma falsa premis-
sa de que a descontinuidade administrativa
pode ser um problema para a gestão do sanea-
mento, porém isso é típico da democracia, que
exige eleições e apresenta a alternância de po-
der. Antídoto para isso é a elaboração de planos
participativos com a presença determinante da
sociedade civil. O governo federal deveria en-
campar um amplo programa de desenvolvi-
mento institucional.

CC: A questão da titularidade da água, municipal
ou estadual, é questionada no Supremo Tribunal
Federal. Qual o impacto dessa pendência jurídica?
AD: A definição do Supremo sobre a titularida-
de do saneamento é crucial. A Assemae acredi-
ta que ela seja municipal. Nem todos os minis-
tros do Supremo se posicionaram sobre a ques-
tão, mas em relação àqueles que já declararam
voto é clara a vantagem da tese da titularidade
municipal, o que reforça o estabelecido na
Constituição. O saneamento atende ao cidadão
em seu município, e por isso é um serviço de in-
teresse local. Não é correto que a conurbação
seja um fenómeno que, por si só, retire a auto-
ridade do município em planejar e fazer sanea-
mento e a transfira aos estados.

RESULTADO. Um real
investido em saneamento
rende uma economia
de S na área de saúde
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