
Salvador, 7 de janeiro de 2015. 
 
Exmo. Sr. Rui Costa 
D.D. Governador do Estado da Bahia 
 

Sr. Governador, 

 

É notório o avanço dos serviços de saneamento básico na Bahia nos últimos oito anos, quando o 
Estado passou a assumir o protagonismo no desenvolvimento de ações que atendiam aos anseios 
e reivindicações da sociedade. Tais avanços também foram possíveis graças à atuação consistente, 
engajada e afinada com as diretrizes e princípios do saneamento público por parte da Direção da 
Embasa. Esse trabalho foi responsável pela melhoria da qualidade e ampliação da cobertura dos 
serviços no estado, com grande ênfase na população de baixa renda, especialmente a rural, além 
dos benefícios assegurados para os trabalhadores da Empresa.  

As entidades que subscrevem esse documento mostram-se extremamente preocupadas com as 
propostas em curso para a Embasa, as quais vão distanciá-la da sua tarefa de garantir e ampliar o 
direito ao saneamento básico aos baianos. A possibilidade de abertura do capital da Empresa, as 
propostas de parcerias público-privadas, ou, ainda, outras modalidade de privatização, 
representaria um grande retrocesso da ação do Governo na área do saneamento básico no Estado, 
segmento incompatível com os mecanismos de mercado. 

Diante dos desafios para a universalização dos serviços é fundamental consolidar e ampliar o 
projeto que levou a Empresa a qualificar a sua atuação e elevar a sua condição de prestar serviços 
de qualidade à população. Inegavelmente, tal tarefa deve ser realizada por profissionais com 
compromissos claros quanto ao caráter público e social dos serviços, além de conhecimento 
técnico, probidade administrativa, ética, história vinculada ao campo do saneamento básico e 
legitimidade suficiente para assumir a liderança dessa importante instituição pública. 

 Portanto, é extremamente preocupante a indicação de alguns nomes que vêm sendo cogitados 
para assumir a direção da Empresa, principalmente a sua presidência. Reiteramos a necessidade 
de se garantir a composição da diretoria dessa importante Empresa com nomes capazes de 
consolidar a sua atuação na direção da universalização de serviços de qualidade para os baianos. 

O desafio da Embasa, como uma empresa pública que presta serviços relevantes para a 
população, é de assegurar os avanços da sua atuação recente, não só garantindo e ampliando a 
sua capacidade de realizar obras, mas também a sustentabilidade dos serviços, qualificando as 
ações no campo da operação, da manutenção e do monitoramento, e, ainda, ampliando o diálogo 
com os titulares dos serviços e a sociedade civil organizada. 

Dessa forma, as entidades que subscrevem o presente documento, fiéis a história de luta dos 
movimentos sociais, vêm registrar a decisão coletiva de defesa firme e permanente dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Bahia, e para tanto estarão 



atentos, mobilizados e decididos a lutar contra qualquer ameaça de privatização dos serviços e de 
uso político inapropriado da Empresa que a conduza a interesses alheios aos do saneamento 
público.  

Na certeza de que V.Exa., ao assumir o governo do Estado da Bahia, garantirá os avanços recentes 
do saneamento básico, dando prosseguimento ao projeto implementado na Embasa e realizando 
uma indicação para a direção da Empresa que esteja filiada a tal projeto,  

 
 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental/Seção Bahia 
Associação Movimento Paulo Jackson 
Federação Nacional dos Urbanitários 
Grupo Ambientalista da Bahia 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia 

 

SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE, É VIDA, NÃO SE CONJUGA COM AMBIENTE DE NEGÓCIOS. 

 


