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Marco legal do 
saneamento na berlinda 

No apagar das luzes 

de 2018, o presidente 

Michel Temer publicou 

a MP 868/18 que 

alterou o marco legal do 

saneamento básico do 

país

A atitude nada foi do 
que uma tentativa de 
ressuscitar a MP 844, 

editada pelo governo em ju-
lho e que perdeu a validade 
em novembro por falta de 
acordo para votação. Assim, 
fi cou para o novo governo a 
responsabilidade de dar enca-
minhamento dessa proposta. 
Considerada polêmica, a MP 
868/18 traz os mesmos vícios 
da anterior como a falta de 
um amplo debate democrático 
com entidades de saneamento, 
setores público e privado, além 
de especialistas. 

Ela mantém ainda grande 
insegurança jurídica ao legar 
à Agência Nacional de Águas 
(ANA) a responsabilidade pelo 
gerenciamento dos recursos 
hídricos e regular a prestação 
dos serviços públicos de sane-
amento, competências consti-
tucionais dos municípios. Esta 
MP está ainda em confl ito com 
as mudanças defi nidas pelo 
presidente Bolsonaro, que 
determinou que a ANA será 
subordinada ao Ministério de 
Desenvolvimento Regional, 
sendo que a medida provisória 
defi ne que a agência fi cará vin-
culada ao Ministério do Meio 
Ambiente.

Outro ponto a ser discutido 
da medida é a forma como está 
estabelecida a possibilidade de 
fi nanciamento e parcerias. Da 
maneira como está, a MP pode 
desequilibrar os investimentos 
na área de saneamento no país. 
A aplicação de recursos fi nan-
ceiros por parte de companhias 
privadas é positiva para desen-
volver o setor, mas, da forma 
como está, a MP faz com que 
os grandes municípios sejam 
muito mais atrativos do que 
as pequenas cidades. O sane-
amento básico precisa de uma 
modelagem que contemple, de 
forma mais equilibrada possí-
vel, os municípios de médio e 
pequeno porte.

Uma solução para este pro-
blema seria criação de uma 
modelagem regional. Com 
um sistema integrado entre 
municípios, é possível am-

pliar a escala com prestação 
de serviço e construção de 
empreendimentos reunindo 
essas localidades por bacias 
hidrográfi cas, unidades regio-
nais e até mesmo estaduais, 
dependendo da avaliação téc-
nica para cada caso. A revisão 
na legislação do setor precisa 
deixar claro a possibilidade 
dessa formatação.

Os representantes do setor 
esperam que o novo governo 
acerte o passo com o sanea-
mento brasileiro. A escolha 
de Gustavo Canuto para o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, pasta criada no atual 
governo e que reuniu os anti-
gos ministérios das Cidades e 
da Integração Nacional, é uma 
boa sinalização. De perfi l técni-
co, o novo ministro conhece a 
importância do planejamento 
e a necessidade de evitar de-
cisões de afogadilho.  

Os governos anteriores 
deixaram uma herança para 
ser aprendida e não repetida. 
A falta de planejamento de 
curto, médio e longo prazos 
esteve presente nas últimas 
gestões, com prioridades para 
atender a clientela de prefeitos 
e governadores, com o único 
intuito de fazer política. Por 
outro lado, o atual governo já 
sinalizou por um viés técnico, 
com as prioridades sendo de-
fi nidas tecnicamente.

O próprio Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico) é um instrumento de 
planejamento e que deve ser 
referência para a nova gestão. 
Ele ainda é embasado em 
informações não confi áveis, 
por serem declaradas pelos 
municípios e não auditadas 
pelo SNIS (Sistema Nacional 
de Informações sobre Sane-
amento). 

Para resolver essa questão, 
o próprio plano estabelece que 
23% do valor previsto para o 
saneamento devem ser aplica-
dos em ações estruturantes, 
como planejamento, projetos, 
capacitações e assistência 
técnica, que são as primeiras 
ações que devem ser priori-
zadas para garantir a efetiva 
implementação do sistema de 
saneamento.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente; e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Itália confi rma 
reunião entre
Conte e Bolsonaro 
em Davos

O governo da Itália confi rmou 
que o primeiro-ministro Giuse-
ppe Conte terá hoje (23), em 
Davos, um encontro bilateral 
com o presidente Jair Bolso-
naro. Segundo comunicado do 
Conselho dos Ministros italiano, 
Conte se reunirá com o manda-
tário brasileiro por volta de 14h 
(11h em Brasília), no centro de 
congressos que recebe o Fórum 
Econômico Mundial.

Na semana passada, durante 
sua visita ao Níger, Conte já ha-
via dito que “faria de tudo” para 
se encontrar com Bolsonaro 
em Davos. O governo italiano, 
de orientação ultranacionalista 
e antissistema, tem mantido 
relação próxima com o presi-
dente, especialmente por meio 
da fi gura do ministro do Interior 
Matteo Salvini, o artífi ce das 
políticas antimigrantes do país 
europeu.

Também estreante em Davos, 
Conte fará seu pronunciamento 
no fórum depois, se reunirá com 
o CEO da Apple, Tim Cook. O 
evento acontece no momento 
em que diversas instituições 
internacionais, como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
levantam preocupações sobre a 
economia italiana, que deve ter 
crescimento abaixo do espera-
do em 2019 (ANSA).

Na sessão de perguntas que 
ocorre após o discurso no 
Fórum Econômico Mundial de 
Davos, o presidente Jair Bolso-
naro ressaltou ontem (22) que 
seu esforço é para promover 
uma “América do Sul grande” 
e não a “América bolivariana”, 
em uma alusão aos governos de 
esquerda, como o do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro. 
Segundo o chefe do governo 
brasileiro, será respeitada a 
“hegemonia” de cada país.

A afi rmação foi uma resposta 
à pergunta sobre as prioridades 
para integrar o Brasil em um 
contexto mais ampliado da Amé-
rica Latina. Bolsonaro disse que 
conversou com os presidentes 
da Argentina, Mauricio Macri, 
do Chile, Sebastián Piñera, e do 
Paraguaio, Mario Abdo Benítez. 
“Nós estamos preocupados, 
sim, em fazer uma América do 
Sul grande, em que cada país 
obviamente mantenha sua he-
gemonia local; não queremos 
uma América bolivariana, como 
há pouco existia no Brasil em 
governos anteriores.”

Para Bolsonaro, a esquerda 
perde espaço na América 

Bolsonaro: “Não queremos uma América bolivariana, como há 

pouco existia no Brasil”.

A
la

n 
Sa

nt
os

/P
R

Localizado no Palácio do 
Planalto, funciona um órgão 
do governo federal que se pro-
põe a implementar medidas 
que pretendem garantir mais 
agilidade aos serviços públicos 
para o cidadão. É a Secretaria 
Especial de Modernização 
do Estado, sob comando de 
Márcia Amorim. O objetivo 
do órgão, que integra a estru-
tura da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, é 
simplifi car a vida das pessoas 
que necessitam de suporte do 
governo federal.

Márcia disse que o esforço 
da secretaria será dar mais 
agilidade e utilidade aos ór-
gãos públicos para o cidadão. 
Ela ressaltou que uma das 
principais determinações do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
reiterou ontem (22) em Davos, 
é adotar medidas para desbu-
rocratizar uma série de ações 
no país. “A gente quer diminuir 
a jornada do cidadão em busca 
de soluções. A nossa ideia é 
trazer serviços mais simples, 
ágeis, acessíveis e que sejam 
úteis efetivamente”, disse.

As ações estão em fase de 
planejamento e reúnem um 
esforço conjunto de vários 
ministérios empenhados em 

Márcia Amorim: “o esforço da secretaria será dar mais 

agilidade e utilidade aos órgãos públicos para o cidadão”.
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Inserir novas condutas e 
penas na Lei Antiterroris-
mo é o objetivo principal 

do projeto do senador Lasier 
Martins (PSD-RS), que inclui 
como práticas terroristas 
incendiar, depredar, saquear, 
destruir ou explodir meios de 
transporte ou qualquer bem 
público ou privado e interferir, 
sabotar ou danifi car sistemas 
de informática ou bancos de 
dados. A pena estipulada para 
todas essas condutas será de 
12 a 30 anos de reclusão.

Quem prestar auxílio ou 
abrigar alguém envolvido com 
atos de terrorismo também tem 
punição, neste caso, de cinco 
a oito anos de reclusão, mais 
multa. A proposta de Lasier foi 
classifi cada como “louvável” 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, em recente comentário 

Pelos projetos, incendiar ônibus será considerado prática 

terrorista.
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Projetos no Senado recrudescem 
legislação contra o terrorismo

Quem prestar auxílio ou abrigar alguém envolvido com atos de terrorismo também tem punição, neste 
caso, de cinco a oito anos de reclusão, mais multa

pena será de um a dois anos 
de detenção, mais multa, pena 
semelhante à de apologia ao 
terrorismo previsto pelo Có-
digo Penal.

Punição idêntica deverá ser 
aplicada ainda a quem incitar 
a prática de qualquer fato en-
quadrado como crime pela Lei 
Antiterrorismo. O projeto esta-
belece ainda que o condenado 
por ação terrorista cumprirá 
pena em estabelecimento de 
segurança máxima. O texto 
também inclui na defi nição de 
terrorismo a caracterização da 
prática inclusive por “motivação 
política, ideológica ou social”. O 
projeto, que provocou polêmica 
no ano passado, recebeu relató-
rio favorável do senador Magno 
Malta (PR-ES) e segue na pauta 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Senado).

no Twitter sobre a crise na 
segurança pública do estado 
do Ceará.

Outro tipo penal que a 
proposta inclui na Lei Anti-

terrorismo se caracteriza pelo 
ato de recompensar ou louvar 
uma pessoa, um grupo, uma 
organização ou associação 
pela prática de terrorismo. A 

Governo cria secretaria para 
desburocratizar a vida do cidadão

desburocratizar os serviços 
oferecidos pelo Estado. “Há 
ações de relevância nacional 
que impactam diretamente 
esse cidadão e que nós quere-
mos tirar do papel. Em breve,  
vocês vão receber informações 
sobre alguns desses projetos”. 
Uma das ações já articuladas é 
a criação de uma base digital 
envolvendo os ministérios 
da Justiça; da Economia; da 
Ciência e Tecnologia; e da Se-
cretaria-Geral da Presidência. 
Essa ação pretende unifi car 
documentos como RG, CPF, 
CNH, Carteira de Trabalho, 

Título de Eleitor e Certifi cado 
de Reservista.

Ocupando um espaço no Pa-
lácio do Planalto, a secretaria 
é dividida em três frentes. A 
de ‘Pesquisa de Desenvolvi-
mento’, que busca práticas 
efi cientes de administração 
para o governo federal; e a de 
‘Articulação e Comunicação’, 
que se encarrega de envol-
ver os órgãos do governo na 
construção dessas políticas; A 
terceira frente é denominada 
‘Gestão de Resultados e Proje-
tos’, e visa monitorar as ações 
postas em prática (ABr).

Bolsonaro em Davos: “Não 
queremos uma América bolivariana”

Latina, e os líderes de centro 
e centro-direita avançam. 
“Essa forma de interagir com 
os demais países da América 
do Sul vem contagiado esses 
países. Mais gente de centro e 
centro-direita tem se elegido 
presidente nesses países, creio 
que isso seja uma resposta de 
que a esquerda não prevalecerá 
nessa região”.

O presidente defendeu me-
canismos de aperfeiçoamento 
para o Mercosul, bloco regional 

que reúne Brasil, Argentina, Pa-
raguai e Uruguai, uma vez que 
Venezuela está temporariamen-
te suspensa. Ele não entrou em 
detalhes. “No tocante à América 
do Sul, eu tenho certeza, vou 
conversar com vários líderes 
regionais, eles querem que o 
Brasil vá bem. No tocante ao 
Mercosul, alguma coisa deve ser 
aperfeiçoada”, disse Bolsonaro, 
lembrando que conversou com 
os presidentes da Argentina, 
do Chile e do Paraguai (ABr).

O italiano Cesare Battisti 
reclamou que foi “maltratado” 
pela imprensa na cobertura de 
sua captura na Bolívia e expul-
são para a Itália. O relato foi 
feito por Maurizio Turco, co-
ordenador do Partido Radical, 
de orientação libertária, que 
visitou Battisti na prisão ao 
lado de Irene Testa, candidata 
a garantidora das pessoas pri-
vadas de liberdade na região 
da Sardenha.

“Não se lamentou das con-
dições da vida carcerária, 
mas explicou ter sofrido uma 
espécie de ‘mau-trato’, pelo 
fato de que ele não é mais 
a mesma pessoa de 40 anos 
atrás, enquanto é considera-
do, até pela imprensa, como 
se tivesse cometido os crimes 
hoje”, disse Turco.

Segundo o político, Bat-
tisti começou a ler o livro 
“Se isto é um homem”, que 
descreve as experiências 
de Primo Levi no campo de 
concentração de Auschwitz. 
O italiano cumpre pena na 

Chegada de Battisti à Itália foi 

acompanhada de perto pela 

imprensa.
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Cesare Battisti reclama 
de ‘maus-tratos’ da 

imprensa

penitenciária de Massama, 
na Sardenha, em regime de 
isolamento diurno por pelo 
menos seis meses.

Ele foi condenado à prisão 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década 
de 1970, quando integrava o 
grupo terrorista de extrema 
esquerda Proletários Armados 
pelo Comunismo (ANSA).

Projeto cria a Delegacia Eletrôni-
ca de Proteção ao Meio Ambiente. 
Pelo texto, qualquer pessoa pode-
rá acessar o portal eletrônico da 
delegacia para denunciar infração 
penal envolvendo o meio ambiente. 
O autor da denúncia poderá optar 
pelo sigilo de sua identidade. A 
nova estrutura será responsável 

pela investigação, prevenção, re-
pressão e apuração de infrações 
penais contra a fauna, a flora, 
animais domésticos. Caberá ainda 
à delegacia o desenvolvimento de 
programas que visem ao controle e 
à eliminação da poluição.

“A adoção de arrojadas estraté-
gias de gestão pública é indispen-

sável para a promoção do desenvol-
vimento sustentável e a prevenção 
de crimes desta natureza”, avalia 
a autora do projeto, deputada 
Mariana Carvalho (PSDB-RO). Ela 
destaca ainda o papel da nova de-
legacia no combate a crimes contra 
animais. “Proporcionará agilidade 
nas denúncias e nas averiguações 

de crimes como: comércio proibido, 
criação clandestina, abatedouros e 
testes ilegais, negligência e enve-
nenamento em animais”, disse. O 
projeto será analisado, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de Meio 
Ambiente; de Finanças e Tributa-
ção; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Royalties do 
petróleo para 
prevenção 
de desastres 
naturais

Projeto pretende destinar 
recursos dos royalties do 
petróleo para a prevenção de 
desastres naturais e ao socor-
ro de populações atingidas 
por esses fenômenos. O texto 
insere dispositivos na Lei do 
Petróleo e na Lei do Pré-Sal. 
A proposta tramita na Câma-
ra. Os royalties são tributos 
pagos ao governo pelo direito 
de exploração do petróleo. 
Os recursos são arrecadados 
pela União. 

Do total dos royalties, 20% 
vão para o Fundo Especial do 
Petróleo, de onde são repar-
tidos entre todos os estados 
e municípios não produtores.

A proposta, do senador 
Walter Pinheiro (Sem partido-
-BA), determina que pelo 
menos 20% do dinheiro desse 
fundo seja aplicado em ações 
contra desastres naturais, 
como obras de prevenção, de 
evacuação de áreas de risco, 
de refl orestamento de mar-
gens de rios e de contenção 
de encostas, entre outras. 

“O objetivo deste projeto 
é justamente garantir recur-
sos para obras de prevenção 
dessas tragédias”, afi rma. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Integra-
ção Nacional; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente


