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Processo

1) Começamos por alguns dos principais estados em que BNDES tem papel da estruturação de concessões e 
PPPs (já finalizado ou em andamento)
➔ Ver “BNDES Hub de Projetos”

2) Tendo em vista que há vários candidatos por estado (cerca de 10 em alguns), focamos nos dois candidatos 
com maior intenção de voto em cada estado com base em pesquisas mais recentes; em alguns estados em que as 
intenções de voto estavam muito próximas entre candidatos, consideramos os programas de mais de dois 
candidatos.
➔ Primeiro candidato listado nas tabelas é sempre o líder nas pesquisas, seguido pelo segundo candidato com 

maior intenção de votos e assim por diante. 

3) Buscar por “saneamento” nos programas de governo submetidos para o TSE
➔ Acesso aos programas pelo site: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ (12/11/2022)
➔ Onde “saneamento” traz poucos resultados, também buscar por “água,” “esgoto,” “PPPs,” “privatização,” 

“parcerias,” “privado.” 

https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/nossos-projetos?setor=saneamento
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/


Visão geral

➔ Planilha de sistematização
➔ Analisamos os programas de governo de 33 candidatos em 14 estados 

◆ Maior representação da região Nordeste; nenhum estado no Centro Oeste
◆ Por partido: 5 candidatos do União Brasil; 4 candidatos cada do PL, PT, PSDB; 3 do PSB; 

demais partidos não mais que 2 candidatos 
➔ Mapeamos 229 menções a “saneamento” entre os 33 programas

◆ 5 programas não fazem menção alguma a saneamento: MA, PE, RS, ambos os candidatos do 
AM

◆ 10 programas mencionam saneamento entre 1-5 vezes, em geral como parte de propostas 
genéricas

◆ 10 programas mencionaram saneamento em 6-10 vezes
◆ 8 mencionam mais de 10 vezes
◆ Maior número de menções: Haddad (SP, 27 vezes) e Freixo (RJ, 21 vezes) > ambos tratam 

saneamento como direito
◆ Com base nas anotações feitas, a outra única referência explícita a saneamento como direito 

aparece no programa de Kallil (MG) 
● Confirmar se não houve referência em outros programas 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1by_9Kbj5ZdGHwSr2a8RlSHP0iGZ3hYxmvqD9q7hwdJg/edit#gid=0


Visão geral

➔ Foram 86 menções a saneamento em programas de candidatos que lideram as pesquisas; 
95 nos programas de candidatos em segundo lugar nas pesquisas

➔ 8 programas fizeram referência explícita ao investimento privado ou PPPs no setor de 
saneamento
◆  PE, PI, BA, PB, MA, RJ, MG

➔ 6 programas faziam referência à atração de investimentos privados de maneira ampla (não 
focada no setor de saneamento
◆ AP, AL, SP, RS

➔ 5 programas faziam referências à implementação do novo marco legal (e.g., facilitar a 
regionalização etc.)
◆ PB, RN, CE, RS (BNDES estruturando projetos em todos com exceção de RN)

➔ Entre candidatos de partidos “de esquerda” (e.g., PT, PSB, PDT), não houve um padrão em 
termos de tipos de propostas entre os 9 programas analisados: 
◆ Programas desses candidatos mencionam “saneamento” 81 vezes
◆ 2 programas não aparentam ter  viés de estímulo ao investimento privado (Haddad, SP; Freixo, RJ)
◆ 2 programas não explicitam posição em relação ao investimento privado
◆ 5 programas de candidatos “de esquerda” falam em PPPs, atração de investimentos privados ou 

implementação do marco



Amapá

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Clécio Luís 
(Solidariedade)
(site)

-Já foi vereador e prefeito; tem formação 
como professor
- Coligação: União Brasil, PDT, 
Republicanos, PL, PP, Federação 
PSDB/Cidadania
- Tem apoio informal da Federação 
PT/PCdoB/PV e Psol/Rede
- Seu programa para prefeitura de 
Macapá em 2012 mencionava o 
saneamento como direito humano 
fundamental

- Programa de governo cita saneamento 8 vezes
- Tem seção dedicada ao tema da infraestrutura, em que diz que 
ênfase será em garantir a universalização dos serviços no estado, 
mas propostas específicas focam mais em energia; 
- Principais propostas para o saneamento incluem “fortalecer o 
órgão responsável pela fiscalização do contrato de concessão" de 
saneamento e energia + estruturar projetos de abastecimento de 
água e coleta de esgoto em Bailique e outras comunidades rurais 
do estado
- Não fala em privatização ou PPPs no setor explicitamente

Jaime Nunes (PSD) - Vice-governador desde 2018; 
empresário
- Coligação: PSD, PTB, Patriota, PSC

- Programa cita saneamento apenas 1 vez, para dizer que o 
saneamento entra no eixo de “Infraestrutura e Caminhos da 
Integração”
- Não menciona abastecimento de água ou coleta de esgoto, mas 
fala sobre atração de investimentos públicos e privados em outras 
áreas de infra como rodovias e portos.

https://clecioluis.com.br/#
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/dados/2012/1699/AP/06050/11/30000000648/proposta.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/AP/546/candidatos/30001619676/pje-5440765b-Proposta%20de%20governo.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/AP/546/candidatos/903240/5_1660006792523.pdf


Amazonas

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Wilson Lima
(União Brasil)

Atual governador do Estado (Bolsonarista). Está na 
carreira política desde 2012. A ALEAM aceitou 
pedidos  de impeachment contra ele, por má gestão 
no combate ao COVID-19 e por crimes de 
responsabilidade e improbidade, mas depois foi 
interrompido por intervenção de um desembargador 
do TJ do estado

O plano de governo possui 6 páginas com 44 itens. Desses, 
não há menção a nada referente ao  saneamento básico, 
apenas um item relacionado à dignidade menstrual, a qual 
propõe a  “distribuição de absorventes higiênicos  para 
meninas da rede estadual de ensino, que possuem 
insegurança econômica familiar”  e um outro genérico, 
visando o “fortalecimento de ações itinerantes  que  levam 
serviços públicos variados à população”.

Amazonino Mendes 
(Cidadania)

Está na carreira política desde os anos 80. Já foi 
prefeito de Manaus e governador  por 3x. Nos anos 
90 foi eleito senador pelo estado. Atualmente se 
posiciona “neutro”, mas apoiou Bolsonaro na última 
eleição. Está envolvido em diversos casos polêmicos 
e tem histórico de candidatura cassada.

Seu plano inicia com um texto de introdução falando sobre 
os efeitos econômicos e sociais  da pandemia, mas não cita 
nada sobre falta de acesso à água e ao esgotamento 
sanitário. Não há qualquer menção a nenhum serviço de 
saneamento básico no plano de governo.



Alagoas

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Paulo Dantas 
(MDB)

- Atual governador 
buscando re-eleição
- Coligação: MDB, 
Federação PT/PC do 
B/PV; PDT, PSC, 
PODE, Solidariedade

- Proposta de governo cita saneamento 12 vezes; entra no programa como parte do eixo 
sustentabilidade e bem estar social. Apresenta propostas em relação aos ODS. 
- Em eixo sobre mulheres, propõe programa “Água e Mulher,” com “perfuração de poços 
para abastecimento de água e saneamento no método orgânico, em comunidades 
quilombolas”
- No sub-eixo sobre saneamento, fala em conclusão de obras em municípios, criação de 
programa de saneamento rural “para comunidades e povoados que estão fora das 
concessões de saneamento dos blocos A, B e C;  e garantir universalização em Maceió até 
2026.

Fernando Collor 
(PTB)

- Atualmente é 
senador; histórico 
dispensa introduções
- Coligação: PL, AGIR, 
PTB

- Proposta de governo menciona saneamento 12 vezes; incluir seção de 2 páginas dedicada 
ao setor, que entra no programa como área social
- Prevê, como principal estratégia, “sensibilizar” o governo federal para angariar recursos 
para obras de saneamento e melhoria operacional. 
- Inclui: “reforçar toda a estrutura administrativa técnica e operacional da CASAL” + 
programa “Saúde - Direito de Todos”, para implantação de banheiros em residências de 
famílias que vivem abaixo da linha da pobreza.  
- Não fala em investimento privado especificamente no setor, mas programa mais amplo 
menciona desenvolvimento de um programa de PPPs no estado

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/AL/546/candidatos/911182/5_1660436935743.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/AL/546/candidatos/20001697076/pje-98ec866a-Proposta%20de%20governo.pdf


Bahia (1)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

ACM Neto (União 
Brasil)

Foi Prefeito de Salvador e 
agora está pleiteando o cargo 
de governador.

Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / REPUBLICANOS / PP / 
PDT / PTB / PODE / PSC / DC 
/ PRTB / UNIÃO / 
SOLIDARIEDADE / PMN

A palavra saneamento aparece 7 vezes do programa

Proposta de governo: 
1) vai gerenciar os recursos estaduais e construir credibilidade para 
fortalecer parcerias federais e privadas, visando o objetivo maior: investir 
pesado em estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e aeródromos, 
internet e telecomunicação, água e energia, hospitais, escolas, habitação, 

saneamento e meio ambiente.  
2) hoje importantes pontos de interesse turístico não contam com serviços de 
telecomunicações adequados e de qualidade, sequer de telefonia celular, 
muito menos de internet e fibra ótica. Essa situação será objeto de atenção 
especial. Saneamento básico é outra necessidade de vários destinos 
turísticos, como em Barra Grande, na Península de Maraú. 
3) Aumentar os esforços de despoluição das praias, buscando aumentar os 

serviços de saneamento básico e zelar por suas condições de balneabilidade, 

para preservar a qualidade de vida e a saúde da população nesse ambiente de 

lazer. 



Bahia (2)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

ACM Neto (União 
Brasil)

Foi Prefeito de Salvador e 
agora está pleiteando o cargo 
de governador.

Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / REPUBLICANOS / PP / 
PDT / PTB / PODE / PSC / DC 
/ PRTB / UNIÃO / 
SOLIDARIEDADE / PMN

4) A Bahia precisa, considerando o novo marco legal do saneamento básico, 

buscar antecipar a implementação das metas nacionais de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, em favor da qualidade de vida da população 

baiana e dos benefícios à Saúde Pública. Neste sentido, o Governo ACM Neto 

irá:

5) Redefinir o papel da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da 

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) na 

política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 6) 

Aumentar a disponibilidade hídrica para consumo humano, dessedentação de 

animais e produção através de construções e ampliação barramentos, 

perfurações de poços, captação de água subterrânea, adutoras, construção de 

novos sistemas de abastecimento, ampliação dos existentes, assegurando, de 

forma definitiva, o acesso à  água nas cidades, assim como ao homem do 

campo. 



Bahia (3)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

ACM Neto (União 
Brasil)

Foi Prefeito de Salvador e 
agora está pleiteando o cargo 
de governador.

Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / REPUBLICANOS / PP / 
PDT / PTB / PODE / PSC / DC 
/ PRTB / UNIÃO / 
SOLIDARIEDADE / PMN

7)Amplificar a política de abastecimento de água nas localidades rurais de 
todo o Estado.
 8) Dedicar atenção especial ao suprimento de água no Semiárido, para dar 
segurança hídrica à população, atender a dessedentação dos animais e 
oferecer suporte à produção, possibilitando a superação das dificuldades de 
convivência com a seca.
9) Construir as parcerias de investimentos necessárias e indispensáveis para 
que a população baiana possa contar com os serviços de saneamento básico, 
tanto nas grandes e pequenas cidades como nas áreas urbanas e rurais, em 
todas as Regiões do Estado.
10) Implementar tecnologia intensiva no combate às perdas de água tratada, 
visando ampliar a oferta de água e a capacidade de tratamento de esgoto nas 
principais estações da empresa.



Bahia (4)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

ACM Neto (União 
Brasil)

Foi Prefeito de Salvador e 
agora está pleiteando o cargo 
de governador.

Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / REPUBLICANOS / PP / 
PDT / PTB / PODE / PSC / DC 
/ PRTB / UNIÃO / 
SOLIDARIEDADE / PMN

11) Priorizar obras de esgotamento sanitário em áreas pobres, regiões 
litorâneas e zonas turísticas, impactando diretamente na despoluição de 
praias e rios, no turismo, na qualidade de vida e na saúde da população.
12) Monitorar a evolução do manejo de resíduos sólidos urbanos no território 
estadual – nas bases também estabelecidas no novo marco legal do 
saneamento – visando ver superado o grave problema dos “lixões” e suas 
consequências sanitárias e ambientais.
13 ) Fortalecer a agência estadual de regulação do saneamento básico, 
estruturando o seu quadro técnico, instituindo critérios técnicos para 
nomeações dos cargos dirigentes. Ampliar o controle e a fiscalização das 
companhias, gerando segurança regulatória para investimentos privados de 
médio e longo prazo.



Bahia (5)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Jerônimo Rodrigues 
(PT)

Professor universitário. Foi 
membro da administração 
direta nos governos Federal e 
Estadual do PT, acupando 
espaço relacionado ao 
desenvolvimento agrário.

Federação Brasil da 
Esperança - FE BRASIL(PT/PC 
do B/PV) / PSB / PSD / 
AVANTE / MDB

A palavra saneamento aparece 8 vezes no programa.

Proposta de governo: 

1) Apoiar a expansão da construção civil residencial e das obras de 
saneamento, com mais acesso às redes de esgoto, coleta e tratamento de 
resíduos sólidos, inclusive com reciclagem e produção de biogás.

2)  Fortalecer instrumentos inovadores de soluções compartilhadas para as 
questões regionais – a exemplo dos aterros sanitários –, conju- gando a 
modelagem de consórcios interfederativos com o fortalecimento dos espaços 
de participação e controle social, de modo a imprimir racionalidade 
orçamentária e corres- ponsabilidade ambiental. 

3) Associar o Plano Estadual de Recursos Hídricos a um plano de segurança 
hídrica para as populações, apontando soluções estratégicas para cada bacia 
hidrográfica, inserindo metas e iniciativas no PPA e harmonizando com o 
Plano Estadual de Convivência com o Semiárido, quando for o caso;
 Ampliar o Programa Produtores de Água com uso de pagamento por serviços 
ambien- tais;



Bahia (6)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Jerônimo Rodrigues 
(PT)

Professor universitário. Foi 
membro da administração 
direta nos governos Federal e 
Estadual do PT, acupando 
espaço relacionado ao 
desenvolvimento agrário.

Federação Brasil da 
Esperança - FE BRASIL(PT/PC 
do B/PV) / PSB / PSD / 
AVANTE / MDB

4) Apoiar as cooperativas de materiais recicláveis, considerando os catadores 
como agen- tes ambientais;
5) Implantar Programa de Construção de Infraestrutura Hídrica, a exemplo de 
barragens para múltiplo uso e grandes adutoras que garantam mananciais 
perenes para abastecimento  humano e animal, além de irrigação; Articular 
com o governo federal a construção do Canal do Sertão Baiano – transpo- 
sição do eixo sul. 



Ceará

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Capitão Wagner 
(União Brasil)

- Deputado federal; capitão 
reserva da polícia militar do 
estado (liderou motim da 
polícia em 2011)
- Coligação: PODE, Avante, 
PL, Republicanos, PTB, PROS, 
União Brasil

- Proposta de governo: cita saneamento  4 vezes, parte do eixo de 
infraestrutura
- Menciona “apoiar implantação do Marco do Saneamento nos municípios”, 
ampliar abastecimento de água e coleta de esgoto “na capital e no interior,” 
implantando programa para reduzir custos da CAGECE e “reduzir preços pro 
consumidor”
- Não menciona privatização ou PPPs

Roberto Cláudio 
(PDT)

- Já foi deputado estadual e 
prefeito de Fortaleza; é 
médico sanitarista
- Coligação: PMN, Patriota, 
AGIR, PMB, PDT, PSD, PSB, 
PSC, DC

- Proposta de governo: cita saneamento apenas 2 vezes: 1) de maneira 
genérica, entre lista de áreas importantes para “cuidar bem das pessoas”; 2) a 
proposta mais específica para o setor também é genérica: “implementar 
política que visem a universalização do acesso aos serviços de saneamento 
básico”
- Também fala em garantir segurança hídrica
- Não menciona privatização ou PPPs

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/CE/546/candidatos/882218/5_1659699924883.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/CE/546/candidatos/904425/5_1660010467472.pdf


Maranhão
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Carlos Orleans Brandão 
Junior – PSB

Coligação: PSB / MDB / 

PP / PATRIOTA / PODE / 

Federação Brasil da 

Esperança - FE 

BRASIL(PT/PC do B/PV) 

/ Federação PSDB 

Cidadania 

(PSDB/CIDADANIA)

Atual governador do estado do 

Maranhão desde abril de 2022, 

candidato à reeleição. Foi 

vice-governador do estado por 

dois mandatos (2015-2022).

A palavra saneamento não aparece em seu programa de governo. É feita apenas 

referência ao projeto de construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e de 

uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), juntamente a outras obras consideradas 

como de infraestrutura, no âmbito da elaboração de um projeto de programa 

habitacional encontrado no Eixo Maranhão Sustentável, tema “Infraestrutura, cidades e 

desenvolvimento humano”, tópico 15 “Programa Habitacional Bairro Verde”.

Weverton Rocha 
Marques de Sousa – 
PDT

Coligação: PTB / PDT / 

PL / REPUBLICANOS / 

PROS / AGIR

O candidato atualmente é 

Senador da República, eleito em 

2018. Anteriormente foi eleito 

deputado federal como suplente 

em 2010, assumindo a Câmara 

dos Deputados de 2012-2018.

A palavra saneamento aparece sete vezes em seu plano de governo, sendo seis delas no 

Eixo Maranhão Ambiental, no qual o candidato defende o saneamento básico como 

“vetor de desenvolvimento”. Neste eixo é abordada a questão da universalização do 

saneamento, abrangendo pequenos municípios e as regiões rurais do estado. Propostas 

como o equacionamento da CAEMA e de seus passivos, bem como a reestruturação da 

estatal constam no programa de governo do candidato. Já no Eixo Maranhão 

Infraestrutural, o candidato defende a formação de PPP’s em diversas áreas, incluindo o 

setor saneamento, como forma de reduzir custos ao Estado e “otimizar serviços”.

 



Paraíba (1)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

João Azevedo (PSB) Governador. Busca a 
reeleição. Nega que vai 
privatizar a Cagepa, mas 
coloca a possibilidade de abrir 
o capital. Encomendou análise 
ao BNDES acerca da 
privatização da CAGEPA

PSB / AGIR / PP / AVANTE / 
PMN / PSD / 
SOLIDARIEDADE / PODE / 
REPUBLICANOS / PATRIOTA

A palavra saneamento aparece uma vez no programa.
Proposta de governo: 
1) Expandir os Serviços de Saneamento Básico, através da CAGEPA, de forma 
a promover uma melhor regulação e prestação desses serviços. 
2) Estabelecer parcerias público-privadas visando a ampliação dos serviços de 
saneamento básico. 

Pedro Cunha Lima 
(PSDB)

Foi Deputado Federal. Votou a 
favor do marco do 
saneamento.PDT / Federação 
PSDB, 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / UNIÃO / PMB / PSC / PTB 
/ PROS

A palavra saneamento aparece 8 vezes no programa.
Proposta de governo: 
1) Concluir as obras de abastecimento de água em andamento, executar as 
obras viáveis cujos projetos já existam e iniciar novas obras, de tal forma que 
o cronograma previsto no Novo Marco Regulatório de Saneamento para os 
próximos quatro anos seja alcançado; 



Paraíba (2)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Pedro Cunha Lima 
(PSDB)

Foi Deputado Federal. Votou a 
favor do marco do saneamento.
PDT / Federação PSDB, 
Cidadania(PSDB/CIDADANIA) 
/ UNIÃO / PMB / PSC / PTB / 
PROS

2) Expansão do sistema de esgotamento sanitário da área metropolitana de João 
Pessoa, para as cidades de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Bayeux e Santa Rita, 
com a finalidade de universalizar esses serviços e atingir as metas do Novo 
Marco de Saneamento. 
3) Conclusão do terceiro módulo da Estação de Tratamento de Esgotos de 
Campina Grande;
4) Implantação do Interceptor Sudoeste, ligando São José da Mata até as Lagoas 
Anaeróbias da cidade de Campina Grande. 
5) Incentivo à implantação de saneamento básico nos municípios e comunidades, 

mantendo-os em ritmo constante e progressivo. 

Nilvan Ferreira (PL) Radialista. Nunca ocupou cargo 
político. Apoia o novo marco do 
saneamento

A palavra saneamento aparece 12 vezes no programa.
Proposta de governo: 1) Desenvolver as necessárias condições para que o 
território paraibano seja devidamente atendido em termos de irrigação, 
saneamento e segurança hídrica. 
2) Fazer uso do Marco Regulatório do Saneamento Básico, de 2020, que, dentre 

outros aspectos, estimulou a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e 

a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços e incentivou a adoção 

de métodos, técnicas e processos adequados às peculiaridades locais e regionais. 



Paraíba (3)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Nilvan Ferreira (PL) Radialista. Nunca ocupou 
cargo político. Apóia o novo 
marco do saneamento

3) Ampliar a oferta de saneamento básico para a população, buscando metas 

ousadas que propiciem maior bem-estar, diminuição do índice de doenças 

provocadas pela falta desse importante serviço, como diarreia, e diminuição 

da pressão sobre o SUS, que propiciará que os recursos economizados 

possam ser direcionados para outras áreas importantes da saúde pública. 

Veneziano Vital 
(MDB)

Aliança entre MDB e PT A palavra saneamento aparece 2 vezes no programa.
Proposta de governo: 
1) Compromisso com a priorização do saneamento ambiental em todas as 
regiões do Estado, com ênfase nas áreas de maior vulnerabilidade social das 
grandes cidades. 
2) Compromisso com a implantação do programa de saneamento ambiental e 
de reuso de águas nas comunidades rurais, em parceria com o INSA. 



Pernambuco (1)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Marília Arraes (SD) Deputada Federal. Durante 
a votação do novo marco do 
saneamento estava de 
licença para tratamento de 
saúde

SOLIDARIEDADE / PSD / 
AVANTE / AGIR / PMN

Não apresenta propostas. A palavra saneamento não aparece.

Anderson Ferreira 
(PL)

Foi prefeito em Jaboatão dos 
Guararapes.

A palavra saneamento aparece 6 vezes no programa.
Proposta de governo: Vamos reavaliar o cronograma de execução do contrato 
da PPP do saneamento da região metropolitana, sob a responsabilidade da 
Compesa, que deverá beneficiar mais de 3 milhões de pessoas. Reavaliar a 
execução das obras de saneamento: Concluir as obras da Bacia do Fragoso em 
Olinda. Reavaliar o cronograma de execução das obras de saneamento 
prevista no contrato da PPP da Região Metropolitana. Alinhar as ações do 
Governo ao Caderno Estratégico de Saneamento Básico do Ministério do 
Desenvolvimento Regional – MDR. Incrementar o Programa Casa Verde 
Amarela. 



Pernambuco (2)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Raquel Lira (PSDB) Foi prefeita de Caruaru

Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADA
NIA) / PRTB

A palavra saneamento aparece 18 vezes no programa
Proposta de governo: 1) Investiremos na universalização do saneamento, na melhoria 
do abastecimento e da coleta e tratamento de lixo, gerando as competências 
necessárias para voltarmos a viver bem, em cidades inteligentes, resilientes e 
preparadas para o futuro.  Conforme determina o Novo Marco Legal do Saneamento, 
por meio de investimentos públicos e parcerias com a iniciativa privada, garantindo o 
acesso à coleta e o tratamento do esgoto nas cidades. 2) Repactuar o contrato da PPP 
do Saneamento para antecipar o prazo de cobertura da Região Metropolitana do 
Recife, prorrogado pela atual gestão do governo de 2025 para 2037. 3) Atrair 
investimentos privados para a universalizar o Saneamento em Pernambuco, 
adotando modelos de concessão e parcerias conforme a realidade de cada região.  4) 
Ampliação das infraestruturas de abastecimento e saneamento à assistência técnica 
para a agricultura, pecuária e aquicultura. 5) promover o acesso à saúde, educação, 
mobilidade, casa digna, saneamento e demais serviços. 6) Ampliar o Saneamento 
também na zona rural, conforme determina o Novo Marco Legal do Saneamento, 
garantindo o acesso à coleta e o tratamento do esgoto, utilizando soluções técnicas 
específicas para localidades rurais. 7)  Dotar os destinos de Pernambuco de 
infraestruturas e serviços públicos adequados ao desenvolvimento da atividade 
turística, garantindo desde o abastecimento de água, saneamento, iluminação e 
segurança até a manutenção adequada dos acessos rodoviários e equipamentos 
turísticos locais. 



Pernambuco (3)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Miguel Coelho 
(União Brasil)

Foi Deputado Estadual e 
Prefeito de Petrolina

PODE / PSC / UNIÃO / 
PATRIOTA

A palavra saneamento aparece 11 vezes.
Propostas de governo:  
1) Ampliar o saneamento básico para mitigar lançamentos de resíduos 
urbanos nos rios e canais. Gestão integrada entre estado, municípios, 
iniciativa privada e sociedade civil organizada, buscando políticas públicas 
pautadas na qualidade, trans- parência e transformação digital. Na prática, 
significa melhorar os serviços básicos de saúde, segurança, acesso à água, 
saneamento básico, educação, mobilidade urbana, entre outros. 
2) Conceder ao setor privado as atividades de tratamento, distribuição de 
água e saneamento, permanecendo a gestão da água bruta, como as 
barragens e adutoras de captação, com a Compesa; 
3) Atração de investimentos privados para o setor de esgotamento sanitário. 
Assessorar municípios para que possam captar recursos para o saneamento.



Piauí (1)
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Silvanio Mendes 
(União Brasil)

Foi Prefeito de Teresina e 
exerce a medicina.

UNIÃO / Federação PSDB 
Cidadania(PSDB/CIDADANI
A) / PP / PDT / PTB / AVANTE

A palavra saneamento aparece 12 vezes.
Não apresenta propostas, apenas descreve o que significa saneamento, cita os 
dispositivos legais da Política Nacional de Saneamento Básico, não 
apresentando nada que pretende fazer no setor.

Rafael Fonteles (PT) Professor universitário. Foi 
presidente do Comitê 
Nacional dos Secretários de 
Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal)

Federação Brasil da 
Esperança - FE BRASIL(PT/PC 
do B/PV) / MDB / PSD / 
SOLIDARIEDADE / PSB / 
PROS / AGIR

A palavra saneamento aparece 9 vezes no programa.
1) Apoiar e estimular o processo de concessão dos serviços de saneamento e 
tratamento de resíduos sólidos de forma regionalizada. 
2) Promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos, aprimorando as 

políticas públicas de educação, saúde, segurança, cultura, esportes e lazer, 

habitação, mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento, assistência 

social e direitos humanos. 

3) As políticas públicas de mobilidade urbana, serviços de saneamento, 

resíduos sólidos e energia devem funcionar integradas para melhorar a 

qualidade de vida da população. 



Piauí (2)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Rafael Fonteles (PT) Professor universitário. Foi 
presidente do Comitê 
Nacional dos Secretários de 
Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal)

Federação Brasil da 
Esperança - FE BRASIL(PT/PC 
do B/PV) / MDB / PSD / 
SOLIDARIEDADE / PSB / 
PROS / AGIR

4) Regulamentar e qualificar a prestação dos serviços de empresas 

concessionárias de saneamento, resíduos sólidos e energias. 

Apoiar e estimular o processo de concessão dos serviços de saneamento e 

tratamento de resíduos sólidos de forma regionalizada. 

5) estruturar sistema de gestão dos recursos hídricos e do saneamento 

básico; promover ações de educação ambiental em todos os setores do 

estado. 



Rio Grande do Norte

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Fátima Bezerra (PT) Atual governadora em busca 
da reeleição.

Federação Brasil da 
Esperança - FE BRASIL(PT/PC 
do B/PV) / PDT / MDB / PROS 
/ REPUBLICANOS

A palavra saneamento aparece 6 vezes
Proposta de governo: 1) Expandir as adutoras e redes de água na capital e 
interior, de forma a permitir que o Estado avance no cumprimento da meta 
traçada pela Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento); 
2) Avançar na cobertura da coleta e tratamento de efluentes (esgotos), de 
forma que o Estado cumpra a meta estabelecida pela Lei 14.026/2020 (Novo 
Marco Legal do Saneamento);  3) Apoiar os municípios e os Consórcios 
Municipais na gestão dos resíduos sólidos, atendendo ao disposto na Lei 
14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento); 

Capitão Styvenson 
(PODEMOS)

Senador do RN pelo Podemos, 
Natura de Rio Branco, Acre. 
Votou favorável ao novo 
marco do saneamento.

A palavra saneamento aparece 1 vez no programa.
Proposta de governo: Infraestrutura Turística - Garantir infraestrutura 
adequada de saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações nas 
cidades destino, inclusive por meio da priorização de recursos destinados aos 
municípios turísticos, de maneira a melhorar a percepção de conforto e 
bem-estar dos turistas, bem como viabilizar a ampliação da estrutura turística 
disponível, com hotéis, restaurantes, bares etc. 



Minas Gerais

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Romeu Zema Neto
(Partido Novo)

Coligação: PP / PODE / 

SOLIDARIEDADE / 

PATRIOTA / AVANTE / 

PMN / AGIR / DC / MDB 

/ NOVO

Empresário, atual governador e 

candidato à reeleição ao governo 

do estado de Minas Gerais.

A palavra saneamento aparece duas vezes em seu plano de governo, sendo uma vez 

no Eixo Saúde, tema “Água e Esgoto para todos”, sob a perspectiva da formação de 

blocos regionais com vistas à privatização do setor no estado, e a segunda no Eixo 

Sustentabilidade sob a perspectiva do saneamento e das ações de proteção ambiental 

enquanto mecanismos de desenvolvimento econômico. 

Alexandre Kallil  (PSD)

Coligação: Federação 

Brasil da Esperança - FE 

BRASIL(PT/PC do B/PV) 

/ PSD / PSB

Atual prefeito da capital mineira 
Belo Horizonte. Está em 
segundo mandato, sendo eleito 
no primeiro turno na última 
eleição.

A palavra saneamento aparece 12 vezes em seu plano de governo sob a 
perspectiva do direito humano à saúde e à vida. Defende que o saneamento, 
enquanto um direito humano, é de responsabilidade dos Estados, sendo contrário 
à privatização do setor. Aborda aspectos como a universalização do saneamento 
sob o princípio da equidade, incluindo o saneamento rural como pauta. 



Rio de Janeiro
Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

CLÁUDIO CASTRO 
(PL)

- Advogado, ex assessor 
parlamentar e ex vereador. 
Atual governador do Rio de 
Janeiro.Como 
Vice-governador, assumiu 
interinamente em decorrência 
do afastamento do titular 
Wilson Witzel.
-Coligação: Rio Unido e Mais 
forte

- Proposta de governo: citou a palavra “saneamento” 3 vezes,  salientando a  
concessão da Cedae e 2 dois grandes benefícios: os investimentos que os 
concessionários farão em saneamento básico, e que os recursos obtidos pelo 
Estado do Rio serão usados em outras em segmentos de infraestrutura e 
indústria e transformação. Nas metas de governo traz:  implantação do Novo 
sistema Guandu, para continuar o projeto do Governo de universalização da 
distribuição de água e do saneamento básico.
- quanto ao esgoto, menciona como avanços do atual governo: a Construção de 
25 estações de tratamento de esgoto, através do Programa Sanear Guandu e a 
Universalização da distribuição de água, bem como a coleta e
tratamento de esgoto, no âmbito de 47 Municípios do Estado.

MARCELO FREIXO
(PSB)

-Professor de história, 
atualmente deputado federal 
pelo Rio de Janeiro. Pelo 
mesmo estado foi deputado 
estadual por três mandatos 
consecutivos.
-Coligação:A VIDA VAI 
MELHORAR

- Proposta de governo: citou a palavra “saneamento” 21 vezes, trazendo o 
fortalecimento da agência reguladora e como projeto estruturante na área de 
saneamento a conclusão das obras do Guandu . Aborda o direito à água potável e 
ao esgotamento sanitário como direito básico de caráter universal. 
-Traz como propostas prioritárias: . Prover infraestrutura urbana e conectividade 
a esses territórios pela implementação e/ou ampliação de redes de saneamento 
básico, e  ampliar o acesso à água tratada e cobertura  de coleta de esgoto. 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/RS/546/candidatos/900447/5_1659820853865.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/RS/546/candidatos/900447/5_1659820853865.pdf


São Paulo (1)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Fernando Haddad 
(PT)

- Ministro da Educação entre 
2005 e 2012; Ex-prefeito de 
São Paulo e último candidato 
à presidência do PT;
- Coligação: PT/PC do B/PV / 
PSB / PSOL/REDE / AGIR

- Saneamento (citado 27 vezes)  possui um subtópico específico com diversas 
promessas (tarifa social, planejamento, despoluição, etc)
- Reconhece água e saneamento como direitos e aponta como prioridade a 
universalização para atender 1,7 milhão que não possuem abastecimento de 
água e os 14,2 milhões sem esgoto tratado. 
- Remodelação da regionalização do saneamento e não privatização da 
Sabesp, que deverá dar continuidade nos projetos de despoluição do rio 
Pinheiros e do Tietê. 
- Reinvestimento dos lucros e dividendos para universalização

Tarcísio de Freitas 
(Republicanos)

-Ex-ministro da Infraestrutura 
de Bolsonaro
- Coligação: REPUBLICANOS 
/ PL / PSD / PTB / PSC / PMN

- Saneamento citado 8 vezes. Com um subtópico específico. 
- Avançar na universalização de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, 
antecipando a meta de universalização de 2033 para 2027, com melhoria da 
qualidade do serviço e tarifas justas. 
- Redução de perdas e ampliação das ETEs e água de reuso; 
- Implementação de saneamento principalmente em áreas mais pobres;



São Paulo (2)

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Rodrigo Garcia 
(PSDB) - Coligação 
São Paulo pra frente

-Atual governador do Estado
-Vice governador e Secretário 
de Governo (2019 a abril de 
2022);
- Secretário de Estado da 
HAbitação de SP (2015-2018)

-Saneamento citado 5 vezes.
- No capítulo “Meio Ambiente", trata do saneamento no âmbito do projeto de 
despoluição do Rio Pinheiros, prevista para ser concluída em 2022. Também 
usa o termo meio ambiente quando propõe promover a gestão integrada e 
eficaz de infraestruturas ambientais- água, saneamento e energia. 

- Trata de saneamento também no capítulo ‘Governo digital, prestação de 
serviços e inovação’.  “Prestar mais e melhores serviços à população é 
prioridade deste governo”. 

- A palavra “Água” aparece nos temas: economia verde e uso dos recursos 
naturais com destaque para a água;  relata os investimentos do governo 
estadual no Programa de redução de perdas de água através da SABESP; 
propõe melhoria da qualidade de vida da população com mais investimentos 
em segurança hídrica, proteção de mananciais, uso racional da água e energia, 
coleta e tratamento de esgoto, entre outras ações. 

- O termo água aparece também associado ao Programa Novo Rio Pinheiros e 
Novo Tietê, abordando os usos múltiplos da água;



Rio Grande do Sul

Principal disputa Quem é quem E o saneamento?

Eduardo Leite 
(PSDB)

- Foi governador do estado e 
prefeito de Pelotas; apoiou 
novo marco legal do 
saneamento
- Coligação:  Federação PSDB/ 
Cidadania, MDB, PSD, PODE, 
União Brasil

- Proposta de governo: cita saneamento apenas 4 vezes
- Coloca como prioridades:  “consolidar o Plano Estadual de Saneamento” + 
apoiar “os municípios no cumprimento das metas do Marco Legal do 
Saneamento” + “oferecer a opção de regionalização aos municípios, propondo 
modelos de organização e apoiando o financiamento de projetos”
- Menciona programa “RS Parcerias”, amplo programa de PPPs e privatizações, 
e cita “previsão de privatização” da Corsan em 2022, “preparando a companhia 
para dar conta das exigências do Marco Legal”

Onyx Lorenzoni (PL) - Coordenou equipe de 
transição para governo 
Bolsonaro, em que foi 
ministro-chefe da Casa Civil, 
ministro da Cidadania e 
ministro do Trabalho e 
Previdência
- Coligação: Republicados, 
Patriota, PROS, PL

- Proposta de governo (escaneado, horrível de visualizar, não dava para fazer 
busca)
- Seção de infraestrutura no programa não fala de saneamento explicitamente
- Seção enfatiza que “a maior parte dos investimentos em infraestrutura deve 
ser privado ou em PPPs. Porém cabe ao Estado formular projetos, destravar 
problemas legais, simplificar processos burocráticos e integrar os diversos 
atores públicos e parceiros envolvidos.”

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/RS/546/candidatos/210001609847/pje-43463806-Proposta%20de%20governo.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/RS/546/candidatos/900447/5_1659820853865.pdf

