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Introduçao 

Este trabalho tem como 

"pôs as nuvens no céu 
e abriu as fontes do mar" 

Provérbios 8 

objetivo estudar as relações 

1 

intergovernamentais estabelecidas em torno das políticas 

públicas voltadas para a gestão dos recursos hídricos~. Para ~ 

tanto, destacam-se as relações entre municípios e destes com 

o estado federativo. Neste âmbito, toma-se como objeto 

principal de análise, as estratégias das prefeituras /ç 

municipais no estabelecimento e na condução de suas relações 

intergovernamentais. 

Tais estratégias são analisadas com base no marco 

constitucional de aumento da autonomia municipal, no v' 

contexto do sistema federativo brasileiro. Analisa-se quais 

os limites e principalmente, quais os avanços no sentido 

desta autonomia foram, conquistados através de relações 

1. Entende-se aqui como gestão de recursos hídricos, o 
conjunto de políticas, programas e proj etos governamentais 
voltados ao uso, proteção, recuperação, planejamento e 
controle do uso dos recursos hídricos em todas as fases do 
regime hidrológico. Brevemente definindo, o regime 
hidrológico compreende, além de seu maior percentual 
distribuído em águas oceânicas, os cursos das águas 
fluviais, distribuidas em bacias e micro-bacias 
hidrográficas, as águas subterrâneas e atmosféricas. 



concretas entre as esferas governamentais. Em outros termos, 

indaga-se: como se exercita de fato esta autonomia dentro 

das relaçues intergovernarnentais? Como se dá a reacomodação 

de poderes politico-administrativos entre esferas (poder 

decisõrio, financeiro, tecnológico)? A hipõtese deste 

trabalho é que este fenômeno se dará, seja através do 

estabelecimento de parcerias e alianças entre unidades 

governamentais, sej a pe lo confl i to direto, num regime de 

concorrência entre municipios e entre municipio(s) e governo 

do estado. 

Por sua vez, os limites para o avanço da autonomia municipal 

s~o observados em termos de suas distorções nas próprias 

relações entre unidades de governo. A hipótese para este 

caso é que prevaleçam nas relações inter governamentais desde 

mecanismos de simples 

clientelistas de trocas de 

dominação, 

favores até 

incluindo 

limites de 

vinculos 

caráter 

estrutural, como por exemplo, as condições impostas por 

detentores de monopólios setoriais. 

2 

o interesse pelo estudo das relações intergovernamentais .~ 

decorre, em primeiro lugar, da escassez de trabalhos 

apoiados em análises empíricas, abordando o tema sob o ponto 

de vista politico-administrativo. As análises existentes, 

versando sobre a questão, costumam privilegiar aspectos 

quantitativos 

esferas de 

da distribuição 

governo, aspect.os 

das finanças públicas entre 

juridicos da divisão de 
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competências administrativas, ou finalmente, estudos de 

resultados e impactos de politicas de descentralizaç~o sobre 

o desenvolvimento econômico. Diferentemente, esta pesquisca 

pretende inserir-se no debate sobre a ordem democrática e 

seus avanços no contexto da Administração Públ ica. Neste 

âmbito, fala-se frequentemente em autonomia e 

descentral ização, mas mui tas vezes os conceitos perdem a 

capacidade de definir seu significado no plano concreto. 

Pouco se conhece de fato s6bre os detalhes e sobre as 

pequenas conquistas ou recuos nestes campos, no plano das 

relações intergovernamentais que se estabe lecem e se 

desenvolvem cont.idianament.e pelos executivos municipais. 

Por se tratar de um campo de est.udo ext.remamente vast.o, est.a 

análise dest.aca, como já se adiantou, uma pequena amostra 

exemplificativa das relações intergovernament.ais em torno de 

uma única politica. A opção pela politica de recursos~' 

hidri.cos - embora esta não tenha tanto destaque no debat.e 

nacional em comparação a outras poli ticas públicas se 

justifica por tratar-se de um objeto empirico privilegiado 

para a análise das relações intergovernamentais. Em primeiro 

lugar por ser um campo complexo sob o ponto de vist.a 

administrativo, envolvendo vários setores energia 

hidrelétrica, abastecimento, saneamento, 

enchentes, transporte hidroviário, irrigaç~o, 

cont.role 

laser. =~-=;:--
de 



Em segundo lugar, e principalmente, devido ao fato do regime 

hidrológico induzir a aproximação de diferentes unidades 

governamentais. Ou seja, os vínculos físico-geográficos 

estabelecidos pelas águas, se traduzem necessariamente em 

relaçeJes intergovernamentais, onde os interesses pelos 

recursos hidricos manifestos ou não conduzem a 

4 

diferentes estratégias de ação politico-administrativas por~ 

parte dos agentes interessados. 

Mesmo os estudos específicos sobre as políticas de recursos 

hídricos, costumam privilegiar análises estruturadas segundo 

os recortes setoriais, ou seja, há trabalhos isolados sobre 

o setor de energia, de saneamento etc .. Tais estudos estão 

de certa forma condicionados pela própria ótica vertical das 

políticas nacionais para estes setores, na sua maioria 

construídas no contexto dos planos de desenvolvimento do 

período autoritário militar brasileiro. Tais estudos, 

explicita ou implicitamente, assumem como premissa a própria 

fragilidade do sistema . federativo brasileiro enquanto 

princípio ordenador da política para os recuros hídricos. 

Assim tratados, não aprofundam questões relativas ao 

aperfeiçoamento das relações entre esferas, necessárias a um 

regime democrático. 

Recentemente, por força de artigos das novas constituiç~es 

federal e do estado de São Paulo, prevendo "sistemas de 

gestão de recursos hídricos", desenvolveu-se e resgatou-se 
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estudos sobre modelos alternativos à organizaç';o setorial. 

Nestes estudos são previstas as situaçôes de contato entre 

agências governamentais dos vários setores, entre poder 

público e sociedade civil, e os respectivos mecanismos de 

tomada de decisão conjunta e arbitragem3 . No entanto, ao que 

parece, a legislação ordinária para regulamentação destes 

sistemas, partindo dos mencionados estudos, não consegue 

avançar em termos de sistematização da gestão por seguir 

privilegiando a lógica setorial. Isto se nota no fato de, 

por um lado a legislação preconizar tal sistematização ao 

nível das bacias hidrográficas 4 , unidade de gestão 

internacionalmente reconhecida. No entanto, como está 

concebida nas aplicaçôes brasileiras, esta não passa de uma 

instância para onde se dá uma desconcentraçã05 

administrativa na medida em que o poder decisório permanece 

nas mãos de uma instância colegiada ao nível de ministros ou 

3. Para um exemplo brasileiro sobre o tema ver FUNDAP, 
Relatório Preliminar do Sistema de Gestão de Recursos 
Hídricos, 1989. Um exemplo sobre o sistema norte-americano, 
pode ser encontrado em Thompson, Paul, Faisan Runoff- a 
guide to State and Local Control of Nonpoint Source Watel' 
Pollution, Natural Resources Defense Council, 1989, USA, 
1989, pág. 352. 
4. Sobre a prática da gestão participativa na unidade de 
bacia hidrográfica Yassuda diz: "O modelo de gerenciamento 
de bacias hidrográficas baseado em integração participativa 
implica, portanto, o comprometimento consciente da sociedade 
e dos usuários da água, após acaloradas discussôes a 
respeito de custos e do interesse de todos quanto ao sucesso 
na gestão das águas. Cria-se uma vontade política local, que 
passa a ser o vetor preponderante do sucesso da 
Administração Pública na utilização múltipla e integrada dos 
recursos hídricos e na consequente proteção ambiental" 
(Yassuda, 1989:49). 
5. Para diferenciação entre "desconcentração" e 
"descentralização" de poder ver Lobo T., in Funcep, 1989:68. 



de secretários de estado (conselhos federal e estadual de 

recuros hídricos)6. 

Por outro lado, um colegiado de ministros (ou secretários, 

no caso do sistema estadual) n~o é garantia de gestão 

sistêmica, mas no máximo de uma certa integração das 

políticas em termos gerais? Isso porque os colegiados não 

são garantia de que os setores deixarão de funcionar 

isoladamente. Pelo contrário, a lógica setorial deve se 

reproduzir em seu bojo que, com isso, deverá ter um 

controlador hegem6nico, ao invés de uma distribuição 

paritária de poder entre os vários integrantess . Coloca-se 

6. Para uma visão crítica desta problemática, ver o 
substitutivo apresentado pelo Deputado Fábio Feldman ao 
projeto de lei encaminhado ao Congresso para criação da 
Política e do Sistema de Gestão de Recursos no plano 
federal. Sua análise destaca o problema de se tratar em 
separado os recursos hídricos e as questões ambientais e 
também a questão da autonomia e representatividade de 
municípios no sistema, que toca à este estudo. 
7. Do ponto de vista técnico-gerencial, a gestão sistêmica 
ao nível de bacia é fundamental, por exemplo, para o 
controle de fontes difusas de poluição. Este controle exige 
um ação integrada entre várias esferas de governo e suas 
agências públicas com funções di versas. Tal ação integrada 
não seria fundamental para o controle de fontes pontuais 
como as indústrias, que podem se submeter a uma única 
agência, setorial ou não, de caráter centralizado. Tal é o 
exemplo do governo paulista que atua exclusivamente através 
da CETESB. Por outro lado, este controle concentrado pode 
levar a sobrecarga da agência responsável. Neste caso 
poderia se dar a divisão regional de atribuições, por 
exemplo, segundo distritos ou eixos industriais, com a 
respectiva articulàção entre agências que comporiam tal 
sistema. Para detalhes sobre impactos de fontes difusas e 
seu controle municipal e estadual, ver Thompson, op. cit., 
páginas 349 e 350. 

de recursos hídricos, 
a gestão está sob o 
se estruturou mais 

8. Em uma breve análise sobre a gestão 
Andreoli aponta que no plano federal 
contr'ole do setor energético que 
rapidamente que a área ambiental e criou a "distorção de 

6 
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ainda como agravante, a co-existência de sistemas 

concomi tantes nos planos. federal e estaduais, sem contr'ole 

de suas operações simultâneas. O mais provável é que os 

conflitos entre esferas fiquem ocultados ou confundidos 

confundidos em meio a conflitos setoriais. Com estas 

questões pretende-se somente demonstrar a dimensão dos 

problemas político-administrativos em torno das relações V 

intergovernamentais. Como se sabe, os cursos d - água 

condic ionam o estabelecimento de interfaces entre as 

unidades federativas locais nas dimensões de uma micro-bacia 

ou bacia hidrográfica. Da mesma forma, definem relações 

entre município(s) e governo estadual e assim 

sucessivamente, segundo a mesma lógica, entre estados no 

contexto bacias estaduais, ou ainda nações, nos limites das 

bacias internacionaiss . 

Esta pesquisa toma três municípios como exemplos de 

estratégias locais para a "gestão" das relações 

intergovernamentais: Penápolis, Piracicaba e Santo André, 

responsabilizar uma área setorial pela gestão dos .recursos 
hídricos" . O autor relaciona o fato à "definição 
constitucional da criação de um sistema nacional, 
impulsionada pelos recuros provenientes dos royalties da 
geração de energia hidrelétrica", Pode-se concluir dai que o 
setor tende a ser hegemônico também no contexto do novo 
sistema (Andreoli, 1992:27), 
9. Esta dimensão nacional e internacional do sistema 
federativo reforça o argumento de que deva ser secundária a 
lógica setorial, não importando, de antemão como cada esfera 
está se estruturando para gerir as águas, Deveriam 
prevalecer em primeiro lugar a relação entre os chefes de 
executivo e em seguida entre os seus subordinados, ou seja, 
os agentes da administração direta e indireta que implantam 
suas políticas, mesmo que setorialmente. 



Toàos têm em comum, no âmbito àas políticas para os recursos 

híàricos, o fato àe tomarem a autonomia municipal como 

instrumento e meta àe suas gestões, no mesmo período de 

governo, o maridato de 1987 a 1992. Por outro lado, as 

experiências diferem em vários aspectos. Em primeiro lugar, 

observa-se grandes diversidades quanto à complexidade dos 

problemas hídricos, além àe disparidades com relação à 

si tuação sócio-econômica e populacional .. Em segundo lugar, 

há importantes diferenças de natureza política. Desde a 

filiaçao partidária do prefeito até as estratégias de 

utilização da autonomia formalmente estabelecida em lei. 

Assim, estas diferenças conduziram à análise destes três 

municípios em dois blocos distintos: o caso de Penápolis é 

consiàerado isoladamente e os casos de Santo André e 

Piracicaba são tomados em conjunto. Nas conclusões, retoma

se o capítulo teórico introàutório e propõe-se uma síntese 

analítica sobre os pontos de avanço e recuo para a autonomia 

adminstrativa, no contexto de reforma do estado e da ordem 

democrática brasileira. 

Estas análises foram feitas com base em entrevistas com os 

prefeitos de cada município e com os executivos dos 

consórcios de bacia aos quais cada um deles se associa. 

Utilizaram-se também documentos tais como textos legais e 

matérias de jornais relativos aos casos em estudo. 

8 



Capítulo I - Relaçoes intergovernamentais no contexto da 
reforma do Estado e da transição democrática 

1. Reforma do Estado, federalismo e democracia 

A reforma do Estado é um dos temas recorrentes no atual 

debat.e poli tico nacional. t1ul tiplicam-se as indagaç:{Jes sobre 

o qual deve ser o tamanho do Estado, suas funções e for'mato? 

Como deve se abrir para o exercício da cidadania? Quais 

interfaces deve estabelecer com o mercado, com seus 

congêneres isolados e reunidos em blocos? Qual deve ser sua 

representaç~o em organismos internacionais, sua 

interdependência com os sistemas de informação e sistemas de 

comunicação de massa? E varias mais. Estas questões apontam 

a ausência de consenso sobre a ordem pela qual as temáticas 

devam ser enfrentadas e mesmo sobre a profundidade a ser 

conferida ao processo de reforma. Um dos temas mais 

discutidos e ainda não resolvido dentro da polêmica sobre a 

reforma do Estado brasileiro, refere-se à transferência de 

percentuais significativos do produto da arrecadação 

tributária da União aos Estados e Municípios, estabelecida 

na nova Constituição de 1988. Este debate tem sido tratado 

mui tas vezes isoladamente, sem que se estabeleça um nexo 

causal com a questão que o precede, mais profunda e 

complexa, relativa a distribuição de competências entre 

esferas de governo. 

9 



Abordando a dimensão financeira da distribuição de 

competências, Abranches afirma que "A refor-ma tributária 

fixada pela nova Constituição reviu os critérios de 

repartição de rece i ta tributária, mas mostrou-se cega aos 

problemas estruturais do setor público, na raiz de sua crise 

fiscal. Por outro lado ... resultou em delicado compromisso e 

elidiu o nó górdio do processo de descentralização: a 

redefinição de atribuições entre os três níveis de governo e 

a sua revisão organizacional e 

viabilidade e eficácia ao novo 

(Abranches, 1989:27) 

Estas duas ordens de questões 

competências governamentais 

gerencial, para dar 

padrão distributivo. " 

das finanças e das 

remetem ao tema do 

federalismo, ou seja, o processo de reforma do Estado contém 

aspectos de uma reestruturação do sistema federativo. Por 

sua vez, a dimensão financeira do federalismo remete 

necessariamente a dimensão política, em uma via de mão 

dupla. Sobre este entrelaçamento, Abranches diz ainda que 

"diante do silêncio da lei maior sobre a revisão de 

competências administrativas cujo foco estaria no "processo 

de descentralização", este deverá se dar segundo uma "lógica 

faccionária" , isto é no âmbito político, "elevando num 

primeiro momento, a taxa de conflito entre níveis de governo 

e em seguida, muito provavelmente, a taxa de conflito 

interfederativo Centre estados e entre.ffiunicípios)". Trata

se de uma consequência óbvia e até esperada a partir do 

10 



espirito implicito na nova Constituição de revitalização de 

um sistema que, objetivando a unidade federativa, constitui-

se sobre a autonomia de esferas de poder. 

A inclusão do município como unidade autônoma (art. 18) 

conduz a uma nova disputa por áreas de competência entre as 

três esferas~o. De acordo com o principio da 

subsidiariedade, a lógica será que esta disputa se dê par a 

par, entre municípios e estado, e entre estados e governo 

federal. ("concorrência"). Esta disputa interfederativase 

dá, seja por atribuiç~es ditas concorrentes, seja por 

atribuições cujo responsável é indefinido (lacunas politico-

institucionais) ou finalmente, por novas competências 

governamentais surgidas da própria demanda social, no 

processo de ampliação do· escopo estatal~2. A afirmação de 

aumento do conflito interfederativo, indicada por Abranches, 

constituir-se-a a primeira hipótese teórica deste trabalho. 

Parece haver um consenso na literatura sobre a necessidade 

de descentralização das finanças e das competências. Um 

ponto não esclarecido é como se dará a descentralização das 

competências. Por exemplo, Abranches em seu texto afirma que 

10. O termo "esferas", no marco da nova Constituição, melhor 
define a idéia de autonomia em comparação ao termo "nivel" 
de governo, que indica submissão hierárquica. 

11 

11. "O federalismo é um principio de ordenamento poli tico 
que tem por objetivo "unir uma certa unidade com uma certa 
multiplicidade". O federalismo dá provas de sua eficiência 
quando ele cria unidade e desencadeia concorrência. "Unidade 
na medida do necessarlO, concorrência na medida do 
possivel", ver a respeito Vogel, 1993:9. 
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a "descentralização, após duas décadas de centralismo 

burocrático-cartorial e politizado, requereria ação 

, 
concertada e planejamento estratégico, como garantia de um 

mínimo de rac ional idade". I sto se dar ia em duas etapas, 

primeiro com a redefinição de funçôes e obrigaçôes estatais 

(definição dos bens coletivos) e em seguida da redivisão de 

atribuiçôes e compatibilização de receitas e encargos. 

o primeiro problema deste "ideal" de racionalidade é que de 

fato não se avança na definição em bloco das funçôes do 

estado, mas de maneira fracionada e através de um debate 

pouco claro que na verdade tende a não se esgotar. Se fosse 

o caso de se esperar·estas definiçôes para então passar-se a 

redivisão de atribuições, receitas e encargos, o processo 

poderia jamais se concluir. Há setores mais "óbvios" sobre 

os quais o Estado deve atuar como saúde ou educação, e 

nestes casos, já tem avançado em direção a segunda etapa do 

processo preconizada por Abranches. Nestes casos, isto sé dá 

na tentativa de dar aos setores uma ordem descentralizada ou 

"sistêmica", a exemlo do SUDS para área de saúde. Por outro 

lado, Abranches de certa forma contrapôe a esta expectativa 

de ação concertada com planej amento estratégico frente à 

realidade de aumento de conflito segundo a lógica 

fracionária. A questão que se coloca é a seguinte: qual 

deverá prevalecer? uma delas? ou ambas? O presente estudo 

pretende demonstrar que é principalmente a partir do embate 

dos atores políticos e não do planejamento como processo de 
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controle politico centralizado que irá se resolver os 

aspectos obscuros da distribuição de competências decorr'ente 

da descentralização constitucional das finanças públicas12 . 

Neste mesmo sentido já se afirmou; se não ordenarmos,. não 

tem problema, porque o encargo vai atrás do dinheiro" 13 . 

Trata-se da dimensão democrática do processo de reforma, 

onde a redefinição das competências entre esferas fica a 

cargo das próprias esferas, reforçando o principio do 

federalismo no campo da politica. Em outras palavras, quer-

se dizer que o que a Lei maior não estabeleceu, deverá ser 

resolvido na prática politica e em termos da legislação 

ordinária, bastando tal estimulo da descentralização 

financeira para que ocorra a consequente transferência das 

competências. 

Por outro lado, esta mesma lógica democrática pode ser 

pervertida na: medida em que as estratégias adotadas pelos 

chefes dos executivos no· regime federativo apontem para a 

manutenção do modelo centralizador do regime anterior. Ou 

seja, o jogo democrático enquanto "meio", pode ou não 

i2. Pode-se rlembrar aqui o fim do regime autoritário 
coincidiu com o esgotamento e a falência das práticas de 
planejamento no Brasil. Ao que parece, nã.o há nada 
semelhante na Nova República e não há indícios de retomada 
do planejamento que subsitua aquele do período autoritário, 
a menos a curto prazo. 
13.0 trecho foi citado por José Roberto Afonso parafraseando 
o jurista Alcides Jorge Costa durante o Seminário sobre 
"Reorganização da Administração Pública Federal" realizado 
pela FUNCEP no BEDES em 1979: pág. 80. 



conduzir à uma democratização da administração pública, 

vista então como um "fim". O sistema federativo não é por si 

só garantia de democr'acia, 

experiência histórica do 

como 

Brasil 

comprova a 

e outros 

própria 

países 

latinoamericanos. Por outro lado a democracia pode se dar em 

Estados unitários, como ocorre no sempre ci t,ado exemplo 

frances. 

O sistema federativo brasileiro foi inaugurado na 

Constituiçao republicana de 1891 e à época, era associado à 

oposição a orientação unitarista vigente no império. O 

federalismo se define como "sistema democrático" de 

organização político institucional. De fato, isto nem sempre 

ocorreu ao longo dos 103 anos de vigência ininterrupta deste 

modelo que conviveu com regimes ditatoriais civil e militar. 

Os tipos de federalismo variaram historicamente entre o 

modelo "dual" norte-americano, onde a autonomia das esferas 

é resguarda, e o modelo "cooperativo", que esteve em moda 

nas décadas de sessenta e setenta na Alemanha, com tendência 

unitarista, onde a União tem sua competência ampliada 

podendo exercer uma ingerência sobre as esferas estadual e 

municipal. 

No caso deste estudo, assume-se que a dinâmica democrática 

num federalismo será necessária para o enfrentamento tanto 

dos conflitos formais' de competência (previtos na lei) como 

os informais (decorrente de vontades políticas contrárias) 

14 



envolvendo diferentes instâncias e agências governamentais. 

Ocorre que os parâmetr-os legais apresentam também rnaiores ou 

menores lacunas em termo desta divisão de competências. 

Est.as lac:unas, que const i tuem um dos obstáculos ao pleno 

fune: ionamento do s if:~tema federativo, podem, de modo 

per'ver-so, ser- preenchidas ao arrepio da própria lei. Na 

normalidade, espera-se que a dinâmica política supra nestes 

termos o processo legislativo. 

Para tanto é fundamental que 

vejam atraídas para o jogo 

as instituições políticas se 

democrático. Neste sentido, 

"democr-acy must simul taneously offer to all such forces 

(major political forces) a fair chance to compete within the 

institutional framework and to generate substantive 

outcomes: It must be fairand effective." (Przeworsky, 

1992:X). Para que elas sejam bem sucedidas, as democracias 

devem ainda oferecer, como um de seus aspectos atrativos, o 

"principie of majority rule in order to protect minority 

rights" (Schmitter & Terry 1991:79). No contexto particular 

das possíveis desigualdades no sistema federalista, a 

democracia .. guarantees securing the autonomy of local or 

regional governments against the demands of the central 

authority" (Schmitter & Terry op. cit). A autonomia é então 

condição para o exercício da formulação de leis, do 

planejamento, do financiamento e execução de programas, 

obras e serviços públicos. 
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Os mecanismos de convivência democrática entre as esferas 

são ainda o instrumento de transmissão dos anseios locais às 

demais esferas, e vice-versa. A articulação do sistema 

federativo protege a transformação destas demandas em 

politicas frustradas. A eficiência do conjunto federal 

garante a aficácia das poli ticas autônomas. Tal posição 

que pressupõe a complementariedade das esferas seria 

criticada pelas correntes municipalistas radicais que vêm a 

descentralização para as esferas locais como panacéia para 

solução dos problemas brasileiros~4. 

Resumindo, a democracia e. o sistema federativo, enquanto 

princípios consi tucionais formais, não existem de per si, 

mas devem se expressar na dinâmica de convivência política. 

Assume-se aqui que os potenciais e limites da democracia e 

do federalismo nas relações entre agentes do poder público 

dependem do grau de passividade ou iniciativa política dos 

mesmos. A democracia e o federalismo não ocorrem somente de 

fora para dentro da máquina estatal, enquanto elementos de 

legitimação, de estruturação ou de controle. Ocorre também 

de dentro para fora, partindo das próprias relações 

institucionais no âmbito da burocracia. 

Qualquer que seja o caminho de reorganização administrativa 

- ação planejada a priori ou construída- é indiscutível a 

14. Sobre as correntes de opinião definindo e encaminhando 
a descentralização no Brasil ver Thereza Lobo, in Seminário 
"Reorganização da Administração Fedreral", op cit., pág. 67. 
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necessidade de revisão dos desenhos da máquina 

administrativa que serviram ao regime militar no sentido de 

um aprefeiçoamento democrát.ico. Como se quer mostrar com 

este estudo, será a própria democracia que irá possibilitá-

la, ampliando o escopo democrático do quadro politico-

institucional herdado daquele período. Esta ampliação das 

front.eiras democráticas inclui também as alterações 

necessárias no arcabouço legal referente a organização 

burocrática, e dentro da burocracia, deve atingir o aspecto 

funcional das agencias públicas. 

Talvez pela profundidade das marcas caracteristicas do 

Estado autoritário~burocrátic015 brasileiro, a arena 

consti tuida para tais definiçê'íes em 1988 a Assembléia 

Nacional Constituinte tenha se furtado em avançar com 

firmeza sobre o tema da distribuição de competências, 

deixando mui tas questões ao sabor de posteriores debates 

político-administrativos. Além do que, muitos de seus 

par lamentares part ic iparam do F·roj eto institucional do 

período autoritário, com o qual a identificação e intimidade 

deve ter sido maior do que a disposição para qualquer 

concepção inovadora. 

15. Para uma definição de Estado autoritário-burocrático 
como aqui se entende, ver Gollermo O'Donnell, "Tensões no 
Estado Autoritário-burocrático e a que.stão da democracaia" 
in O Autoritarismo na América Latina, org. David Collier·, 
1982, Editora Paz e Terra, págs. 273-275. 
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Como j á se disse, se tais debates não ocorreram durante a 

Const i tUinte, supõe-se que as novas concepções democrát,icas 

para a administração pública est,ejam se desenvolvendo de 

maneira difusa, nos vários setores onde o Estado 

tradicionalmente atua. Mais provavelmente, as reformas devem 

ocorrer naqueles setores que padecem de grandes impasses de 

ordem gerencial e no ent,anto não cessam de ser pressionados 

por demandas sociais concretas. Estas pressões sobre a 

administração são, por sua vez, consequências da mesma 

liberdade democrática no âmbito da sociedade civil. De toda 

forma, as transformações ocorridas no plano dos regimes de 

governo, não somente no Brasil, mas em toda América Latina, 

definem nitidamente qual a direção a ser assumida pelo 

processo de reforma do Estado. Est,e deverá se coadunar com 

os esforços da sociedade civil e das instituições políticas 

engajadas no processo de democratizaçã016 . 

2. Reforma administrativa e cenário econômico 

Sobre este processo de reforma Kliksberg levanta quatr'o 

questões preliminares: "Como transfomar o Estado? Em que 

direções? E como se esquivar de alguns "debates-ardis" que 

estão na "moda" na região ·Clatinoamericana), tais como o do 

16. Ver Kliksberg, Benrardo, Como tranformar o Estado - para 
além de mi tos e dogmas, pág. 10: a garantia e o 
desenvolvimento da democratizaç~o necessitam de profundas 
mudanças no Estado atual a favor do referido processo ... ". 
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tamanho do Estado, e concentrar-se nos aspectos-chave para 

sua reestruturação e desempenho eficiente? Que políticas 

concy'etas devem avançar e podem ser viáveis?" (Kliksberg, 

op. cit.: 11). 

Encaminhando suas próprias questões Kliksberg propõe que 

"paralela e coordenadamente com o esforço de investigação e 

busca de alternativas que estão sendo desenvolvidas no campo 

econômico e social, é fundamental que se faça uma vigorosa 

tarefa de reexame da problemática administrativa-

institucional". É no contexto deste esforço que o presente 

trabalho se desenvolve. 

Para tanto, Kliksberg apresenta a proposta de "políticas 

nacionais de administração pública" (Kliksberg, 1992:11)~7. 

Mui tos dos pontos que preconiza parecem ser completamente 

adequados. No entanto, diante do quadro político brasileiro 

extremamente fracionado, que se mostra resistente a qualquer 

reforma de caráter abrangente, parece impossível a premissa 

de sua proposta de criação de uma política única para a 

17. Tal política teria as seguintes diretrizes: "a) 
Institucionalização Social do Conceito de Política Nacional 
de Administração Pública; b) Ajuste da Política de 
Administração Pública às Prioridades Nacionais;c) Elaboração 
e Implementação Participativa da Política de Administração 
Pública;d) Concepção Totalizadora da Máquina Pública;e) 
Orientação para a Inovação;f) Desenvolvimento da Capacidade 
Tecnológica Nacional;g)A estratégica Seletiva;h) Utilização 
de Projetos Multiintegrados;i) Desenvolvimento das 
Capac'idades de Pesquisa Organizacional; j) Integração 
Regional; 1) Compromisso Nacional e Social da Administração 
Pública" (Kliksberg, 1992:66/77). 
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administração pública. Os problemas limitados aos aspectos 

internos da administração são bastante complexos f1ara que 

uma política nácional pudesse dar' .conta: rever as políticas 

já existentes no que toca suas respectivas formulações ao 

nível da teoria econômica e social; superar a impotência 

gerencial 

relativas 

face às políticas 

à estruturação de 

salariais, às políticas 

carreiras públicas e à 

profissionalização do funcionalismo; compensar o atraso das 

"tecnologias" de gestão; reverter a extrema centralização da 

macro-estrutura governamental com peso excessivo do poder 

executivo sobre os outros poderes. síndromes hereditárias do 

período autoritário militar. Mais ainda, é difícil imaginar 

que se possa enfrentar de uma só vez toda a lógica de 

articulaç~o político-econômica na interface entre esfera 

pública e privada e todo sistema de sustentação político

eleitoral apoiado na máquina burocrática, para resumir 

nestes dois pontos os aspectos "frágeis" da "permeabilidade" 

estatal. 

Seja através de uma política nacional única, ou de políticas 

regionais, como alternativa, há algumas "exigências da 

democratização", resumidas por Kliksberg em nove demandas 

substantivas para «converter o aparelho do Estado na 

"administração pública necessária à democracia" ~/, cuj as 

palavras chaves são as seguintes: compromisso nacional; 

representatividade e participação; repr.odução permanente do 

jogo democrático em seu interior; transparência; erradicação 
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da arbitrariedade burocrática; exterminio da problemática da 

corrupção administrativa; promover a mobilização social~8. 

o detalhamento destes principios são traduzidos por 

Kliksberg na forma de uma "agenda para reforma", constando 

de quatorze itens dos quais destacamos quatro tópicos 

diretamente relacionados à este trabalho sobre as relaçõeB 

intergovernamentais. Este conjutno de pontos já foi de certa 

forma teór icamente tratado na pro ime ira par·te deBte capítulo 

maB aqui são retomados na forma de uma "agenda mínima": 

1. Aprimoramento da tomada de decis5es em níveis máximos do 

sistema democrático. É necessário revisar minuciosamente e 

reestruturar do ponto de vista organizacional, os modelos 

atuais de tomada de decis5es em âmbitos como a Presidência 

da República, o Gabinente Ministerial e o Congresso, 

dotando-os de sistemas que, entre outros aspectos, levem a 

cabo com eficiência a coleta seletiva de informações, a 

identificação e processamento de alternativas, bem como a 

elaboração de quadros conjunturais sobre problemas-chaves. 

Outrossim, deve-se-lhes proporcionar instrumentos adequados 

de controle da execução das decisões adotadas (ponto A). 

2. Desenvolvimento de modelos inovadores de 

descentralização. A descentralização parece corresponder a 

uma qas vias mais efetivas para solucionar alguns doss 

maiores problemas de eficiência da máquina pública. Ao mesmo 

tempo, é nitidamente fortalecedora do .sistema democrático. 

18. Ver Kliksberg, op.cit, pág 27. 



Devem ser estudados e proj etados novos mode los em áreas 

diversas (ponto E). 

3. Desenvolvimento de instrumentos de administração 

substantiva. A partir da pesquisa, deve-se trabalhar 

ativamente no projeto de instrumentos técnicos que permit.am 

aprimorar a gestão em áreas concretas de grande relevância. 

Isso implica aumentar a capacidade nacional, em âmbitos como 

da administraç~o da agricultura, da energia e dos 

transportes (ponto G)~9. 

4. Democratização interna da máquina pública. 

o atual modelo autoritário 'deve ser substituido por Lun 

projeto organizacional condizente com o ideal democrático. 

Isso implica profundas inovações, tais como: variações em 

pautas importantes da cultura organizacional, mudanças no 

estilo de liderança, criação de múltiplos niveis de 

elaboração em equipe, concretização efetiva dos mecanismos 

participativos (ponto L). 

Há um elemento estrutural, articulado à questão da reforma 

da máquina estatal, que é o cenário de endividamento 

econômico concomitante a uma vasta injustiça distributiva e 

gravíssima miséria social. Este cenário obviamente 

condiciona a implantação de qualquer agenda de reforma 

administrat i va envolvendo as re lações intergovernamentais, 

mesmo que resumida à ações básicas. 

19. Para efeito deste trabalho, incluiríamos a administraç~o 
dos recursos hídricos entre os itens substantivos. 
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o Est.ado assumidamente paternalista para certos segmentos 

sociais (empresariado industrial. usineiros do NE etc.) de 

outrora . acabou por gerar como sub-produto do modelo de 

desenvolvimento não só injustiça social e econômica. mas a 

própria falência. Ambos os "produtos" colocam-se como os 

maiores inimigos do processo democrático. Sobre esta crise 

no plano do Estado, j á se disse: "Na verdaàe, é possível 

realizar infinitas transferências de responsabilidade, aonde 

a matriz está externa às relações intergovernamentais, (ou 

seja) está localizada no terreno extremamente pedestre 

(onde) a carga tributária liquida no B:r'asil descende, a 

inflação se acelera e a parcela de comprometimento dos 

recursos nacionais com o serviço da dívida pública 

financeira, alimentada num giro puramente especulativo, 

cresce devastadoramente" . Este quadro é concretamente 

perverso para todas as esferas do setor público e na 

prespectiva das relações inter governamentais conduz a 

seguinte questão: "será que uma proposta de descentralização 

e de divisão de encargos numa sociedade marcada 

especialmente por fantásticas desigualdades regionais, 

inter-municipais, inter-locais, pode se sustentar num 

processo concreto político?". E sobre o ponto de vista da 

unidade local da federação, será possível transferir a 

milhares de municípios a competência tributária que 

possibilite a "geração de receita para a magnitude dos 

problemas que se subdividem por esse nível da Federação 
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Parece-me que falta na Carta Constitucional algum princípio 

compensa tór io que estabe leça uma razoáve 1 equal izaç5.o, ou, 

pelo menos, uma capacitação mínima ao nível dos diversos 

t1unicípios para cumprir os encargos que lhe foram 

transferidos que passará por um mecanismo de 

transferência fiscal inter-governamental" (Lessa, in FUNCEP 

1989:121). 

Tal mecanismo de transferência é indiscutivelmente 

necessários no sentido da eguidade horizontal e igualdade 

regiona12o . Trata-se de um mecanismo já em funcionamento no 

Brasil mas requerer reformas no sentido de um maior controle 

e transparência, que por sua vez, estão condicionadas às 

necessárias reformas do sistema tributário como um todo. 

3. Subsidiariedade e autonomia local 

Estas transferências se estruturam através de repasses nos 

sentidos horizontal e vertical, entre Unigo, estados e 

municípios, segundo uma hierarquia de poder de arrecadação, 

dos "mais fortes" aos "mais frágeis", ou simplesmente, "de 

cima pàra baixo". 

20. Sobre "Equidad horizontal e igualdad regional" ver 
t1acón, Jorge, "Federalismo y descentralización fiscal en 
Latinoamérica" págs. 22/23, 1987,. Ciedla Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 
Latinoamericano, Konrad-Adenauer-Stiftung, Buenos Aires. 
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Hã, no entanto, um princípio que funciona no sentido inverso 

e é chave para a organizaçao do sistema federativo, apesar 

de pouco praticado no Brasil, principalmente no periodo de 

centralismo autoritário. Trata-se do principio da 

subsidiariedade, que segundo Macon é um princípio de 

organização em forma descentralizada e que, em termos 

gerais, goza de consenso público. Baseando-se mais em 

escritos de teoria politica que econômica, encontra-se 

fortemente associado a doutrina social cristã, apesar de que 

existam desenvolvimentos teôricos de outra origem: "el 

principio de subsidiariedad implica la regla de que las 

funciones tanto públicas como privadas deben ser realizadas 

por grupos los más pequenosposibles, de manera que cada uno 

de ellos :pueda adecuar sus funciones a las necesidades y 

requerimientos. Ello implica que el proceso de conformaciôn 

de funciones político-econômicas implica un proceso de abajo 

hacia ar'riba" (Macôn, 1987:15). 

Este princípio, partindo da liberdade individual para sua 

formulação, inclue a dimensão da sociedade civil como 

primeiro nível desta escala de distrituição de competências 

no sentido ascendente, onde o que é residual, ou seja, o que 

não pode ser realizado por uma esfera inferior é transferido 

à esfera seguinte até se chegar ao âmbito do Estado 

Nacional, ou mesmo, de entidades internacionais. "El 

principio de subsidiariedad no require necesariamente de una 

estrutura de poder federal, pero .... encuentra en el sistema 
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federal la forma más perfeccianada de ponderla en vigencia 

(Macón, 1987:15). Por suposto, no âmbito de um Estado 

federativo, a unidade local é o ponto de partida para esta 

cadeia de distribuição ascendente de competências residuais. 

Trata-se portanto de um ar'gumento fundamental par'a 

justificar a autonomia municipal e também para embasar a 

luta política entre esferas governamentais por parcelas de 

competências na gestão do bem público. Neste sentido, há 

mui to o qp.e ser r,evisto em termos da distibruição da 

responsabilidade e das finanças públicas a partir das novas 

demandas sociais que afloraram, ou simplesmente tornaram-se 

visíveis aos olhos da cidadania livre, como resultado da 

abertura política da década de 80. 

A superação da centralização do regime autoritário-

burocrático através de um processo de abertura remete aos 

temas da descentralização e da autonomia. Loyola diz que o 

atual período é marcado pelo "fortalecimento, ou melhor 

dizendo, pela devolução de poderes aos Estados e Municípios" 

(Loyola, in FUNCEP, 1989:107). Isto, ainda que, sob o ponto 

de vista do município, "mui tos ainda estão na fase de 

esperar soluções paternalistas" (Lerner, in FUNCEP, 

1989: 140). Como já visto, segundo Lessa a "descentralização 

implica rigorosamente autonomia decisória no âmbito para o 

qual o encargo foi transferido. Se isso não acontece, aquela 

instância é apenas uma instância eX.ecutora" (Lessa, in 

FUNCEP, 1989: 144). A idéia é que a autonomia política seja 
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necessariamente acompanhada da aL~tonomia financeira. ,t1ello 

acrescenta ao requisito da autonomia financeira. talvez o 

elemento principal, três outros itens para que se configure 

um governo local a,utônomo: 1) Governo eleito popularmente 

(por voto universal): 2) Competência do Governo 1 • _LOCal. para 

administrar serviços e tudo aquilo de carátel-' 

essencialmente local; 3) ausência de subordinaçao 

administrativa dos governos locais às esferas superiores e, 

portanto, de controle prévio sobre oe atoe dos Governos 

locais. Estes devem eetar subordinados _ à le i e ,ndo a uma 

autoridade de outrQ niyel (Mello, 1991:204/205, grifo meu). 

Há uma variação deste último requisito na paradoxal 

submiesão dos municípios brasileiros às outras esferas de 

poder, apesar da grande autonomia legal de que dispõe, 

principalmente se comparados aos municípios em outros países 

~atinoamericanos. Assim argumenta Nunes, num apanhado sobre 

a situação do município no Brasil desde a Primeira 

República2~ . A submissão ocorre inclusive em momentos 

democráticos e não só em períodc,,=:: de ditadura. Trata-se de 

uma relação com raizes históricas que remontam à Primeira 

República e perpassam os vários regimes até o período 

autoritário militar. Nunes resgata a obra clássica de Nunes 

21. Seu estudo de Edison Nunes tem como título "El gobierno 
ele las ciudades ele tamano medio en Brasil: los casos de 
Marilia y Piracicaba", Edison Nunes, in Municipio y 
Democracia Gobiernos locales en cidades intermedias de 
América Latina, 1991, Santiago, Chile Ediciones SUR, Carrion 
F. e Velarde P. et alli. 
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Leal (Coronelismo Enxada e Voto) para descrever a mecânica 

de subordinação que depende principalmente de dois fatores: 

a debilidade financeira dos municípios e a fragilidade do 

sistema partidário. São os ingredientes perversos para 

justificar a proteção dada pelos estados e pela União aos 

municípios em troca de apoio político eleitor·al. Estes 

sistemas de "compromissos" entre esfera municipal e esferas 

superiores ganham nomes diferentes passando do primeiro 

modelo "coronelista" (centrado na relação estado/município), 

às formas de cooptação e clientelismo operadas tanto pela 

esfera estadual como federal nos perídos sugsequentes à 

Primeira República. 
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É possível pressupor que ao se tornarem inexistentes as duas· 

condições para esta dinâmica fragilidade financeira do 

município e debilidade dos partidos ela possa ser 

substituida. Formalmente, houve o aumento constitucional da 

capacidade financeira dos municípios, já indicada 

anteriormente neste trabalho. Entretanto, na prática, isto 

ainda não ocorre devido à precariedade da arrecadação, que 

se soma ainda à dívida pública e à crônica inflação. Estes 

problemas interessam direta e prioritariamente aos 

municípios, restando a eles a alternativa de se organizarem 

para obter maior influência sobre a política macroeconômica. 

Existem ainda, no caso da gestão dos recursos hídricos, a 

perspectiva de fontes adicionais de receita por meio de 



novos mecanismos em estudQ nas casas legislativas. Trata-se, 

em primeiro lugar, do pagamento de royalties aos municipios 

que tiveram áreas inundadas por represas operadas pelos 

governos estaduais e federal para geração de energia 

hidrelétrica. Em segundo lugar, prevê-se novas receitas 

oriundas da implantação do princípio poluidor pagador, já 

adotado em vários países do mundo. Não se sabe ainda como 

tais recursos serão geridos e por que esferas. De toda 

forma, são motivações adicionais para um posicionamento mais 

efetivo por parte dos municipios em temas ligados .às águas. 

Mesmo porque a sua distribuição pode ainda ser barganhada, 

dependendo da influência que os municípios exerçam durante a 

produção das leis que os irão reger. 

Obviamente, segundo a lógica da tradicional dependência 

municipal, as esferas superiores23 não esperam por esta 

autonomia financeira do nível local. Na medida em que tais 

leis ordinárias são produzidas nas casas legislativas 

federal e estadual, cuja acessibilidade para as autoridades 

locais é reduzida, o poder de barganha dos munic ípios é 

bastante limitado. Por outro lado, procurar influir 

publicamente em prol da autonomia, apostando na 

descontinuidade do sistema atual de dependência, é uma 

estratégia de enfrentamento que desde logo debilita 

22. Utiliza-se' a expressão "esferas superiores para 
designar com um só termo as esferas estadual e federal. O 
conceito ê impreciso quando se toma o princípio da autonomia 
das esferas, que idealmente as coloca num mesmo plano 
horizontal, sem vínculos de submissão. 
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possíveis compromissos ou "favores" j á assumidos com as 

esferas superiores em pleitos anteriores, como será 

discutido mais adiante. Trata-se de um risco poli tico de 

gr'andes proporções para os municípios que se colocam com a 

perspectiva de preservação das relações clientelistas. Para 

estes, tais estratégias só deverão ocorrer se bem avaliadas 

as chances de se lograr sucesso ou caso não reste outra 

opção a eles. 

Por sua vez, a dependência político-financeira decorrente da 

estrutura do sistema partidário, passa necessariamente pela 

complexa e necessaria r'eforma da legislação partidária e 

eleitoral. Para tanto, estas deveriam caminhar no sentido da 

estabilidade partidária, da fixação de limites para criação 

de partidos, do modelo para distribuição de acentos 

parlamentares, dos mecanismos de financiamento de campanha 

etc .. Somente após estas transformações, e vencidas algumas 

batalhas contra os mecanismos de corrupção da burocracia, é 

que tal dependência poderia ser transformada em autonomia. 

Nesta moeda, a face municipal tem um papel tão ou mais 

importante para que haja o rompimento dos sistemas de 

dependência das esferas superiores. Isto é notável no 

exemplo lembrado por Nunes: " ... los gobiernos estaduales y 

federales hacen de manera selectiva la atención financiera 

de las prefeituras (alcadías), de acuerdo a la filiación 

partidaria de los respectivos alcaldes. Se explica por 

mecanismos de·cooptación y clientelismo, por ejemplo, que de 
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los 101 alcaIdes elegidos por la oposición en 1976, sólo 23 

permanecieran en el partido hasta el final.de su gestion (De 

Castro 1987: 239)." (Nunes, 1991: 86). Estes números tão 

r'adicais provavelmente não permaneceram com o retorno das 

eleições diret.as e fim do periodo autoritário. Sem embargo, 

os recentes escândalos da "CPI do Orçamento" desvendaram 

desvios de verbas federais feitos através de operações 

fundadas nos mecanismos de repasse aos municipios. Vê-se 

portanto que o "neo-coronelismo" baseado nas relações 

União/Municipio e inventado no período autoritário 

continuou existindo nestes dez anos de restauração 

democrática. Mais do que isso, segundo Nunes "los estados y 

la Union compiten por conseguir las lealdades deI poder 

local, anunciándole las "cajas de gracias o amenazándolo 

con el "poder de la desgracia" (Nunes, 1991:87)(grifo meu). 

Há ainda a dimensão privada destes mecanismos já que: " , .La 

dependencia mutua entre los poderes favorece la utilizacion 

de recurso públicos con objetivos a:.:::ociado:.::: a la acumulación 

de furezas en las luchas electorales, lo que implica la 

permanencia de un poder privado que contamina lo público. Se 

trata, por lo tanto, deI mantenimiento de una "base 

patrimonial" de dominio sobre lo:.::: otros, basada en la 

po:.:::i1:;>ilidad de apropiación privada deI mando: el uso deI 

poder, en el caso de alcaIdes y concejales, para conducir 

los negocias de las empresas municipales como fuente· de 

afiliación pcilítica; su intervención en las nominaciones 



para cargos electivos; el apoyo a ",iefe" de partidos 

políticos en pleitos estaduales o nacionales. Lo que nuestra 

investigación ha demostrado es que, por lo menos en los 

casos considerados, el poder privado actúa en la conducción 

de los negocio públicos en claro detrimento de la capacidad 

de sus respectivos gobiernos para satisfacer las necesidades 

de la población. Y eso en un escenario de elecciones 

verdaderamente competitivas y pluralistas (Nunes, 1991:88)". 

Diante destes diagnósticos, restam quase que somente as 

garantias constitucionais como base para o exercício 

polí tico da autonomia municipal. Ao estabelecer os três 

níveis de governo, a Constituiç:5.o deu a cada um capaciade 

legislativa própria, funções e c'ompetênicias privadas. No 

sentido do reforço da capacidade legislativa do município, 

há um particular na maneira corno se formula o artigo 30 da 

nova Constituição Federal: 

Legislar 

pode ser 

interesse 

sobre assuntos de 

interpretado da 

local as leis 

"Compete aos Municípios: I 

interesse local". Este artigo 

seguinte maneira: nos casos de 

municipais "tienen precedencia 

respecto a las emanadas de los niveles superiores de 

gobierno, aI contrario de lo que ocurre en la mayoria de los 

países (latinoamericanos)" (Leal, 1991:86). Resta a seguinte 

pergunta: qual a política pública que não possue qualquer 

dimensão de interesse local? E no caso específico das 

polí ticás para os recuros hídricos, parece óbvio que as 

esferas locais sejam as primeiras interessadas nos rios que 

32 



fluem em seus territórios. No entanto, há uma regra jurídica 

básica, adotada pelo Código de Aguas brasileiro, segundo a 

qual, os rios passam a ser de interesse estadual se cortam 

mais de um município e passam a ser de interesse federal se 

cortam mais de um estado. Nem por isso, todos eles deixam de 

t.er int.eresse municipal e ai E:~e cria um conflito jurídico 

sem precedentes a partir da Constituição de 1988. Na 

jurispl:~udência, irá provavelment.e falar mais aI to a lógica 

jurídica que regeu a gestão de águas até este momento. Por 

outro lado, os novos modelos para gestão ambiental (que 

obviamente inclue a gestão das águas) preconizam a sociedade 

e a esfera local de poder como fundamentais às estratégias 

de proteção e recuperação de ecossistemas. Constitue-se 

assim uma nova arena de conflitos políticos onde os atores 

municipais terão um papel fundamental a desempenhar23 . 

Privilegia-se aqui o plano local porque, no contexto da 

máquina estatal, as relações não se estabelecem somente de 

cima para baixo, como se dá no processo legiferante, a 

partir do texto constitucional. Pelo princípio da 

subsidiariedade, j á citado, o poder local tem o papel de 

primeira unidade conformadora do Estado. Assim, os estados 

federais são um conjunto de municípios e a União um conjunto 

23. Sobre a questão dos atores e conflitos no plano local 
ver o exemplo discutido em "Desafios à Gestão Ambiental no 
Brasil: atores e conflitos e novos limites entre esfera 
públical· e privada", Loureiro, Maria. Rita et alli, in 
Ecologia e Desenvolvimento, 1992, Coord. Dália Maimon, APED, 
Rio de Janeiro. 
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de estados. Por esta razão, toma-se aqui o plano local como 

elemento permanente 

observa-se de' que 

nas relações intergovernamentais e 

maneira as variáveis das· equações 

político-institucionais se compõem ao redor da "constante" 

municipal. 

Por outro lado, segundo o mesmo principio, a função do 

Estado deve se definir pela demanda direta da sociedade. 

I :3E~O :unl=·.L lca em que o mecanismo de "escuta" do Estado estej a 

ati\iado. })8312.8 rnec: a.rli SIT1() fazern parte as extremidades 

.3enê:íveis do sistema federativo. Nesta linha, LesBa diria 

que no plano local se encontra tanto a maior "sensibilidade" 

como a maior "criatividade" e capacidade de resposta ao 

apelo social (Lessa, 1989: 122). O poder local transmitiria 

ao plano estadual e federal as solicitações concernentes à 

áreas geográficas que extrapolam a esfera municipal. Estas 

solici tações podem traduzir-se em demandas concretas, por 

exemplo, por linhas de financiamento de programas e projetos 

que exigem uma economia de escala. Podem ainda tratar da 

obtenção de repasses dos fundos municipais previstos na lei. 

Vale citar aqui os comentários do prefeito de Curitiba, 

Jaime Lerner, que reafirmou o princípio da autonomia e 

indicou que a ação municipal pode prescindir das demais 

esferas de governo: "O que o Governo Federal tinha que fazer 

era nao fazer nada com urgência" .. "Os municípios têm 

condições de assumir qualquer encargo que diga respei t.o a 
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sua população"(Lerner, in FUNCEP, 1989:117). Segundo ele, a 

possibilidade de assumir depende única e exclusivamente da 

capacidade de financiamento. Destaca que para tanto seria 

fundamental a participação nos fundos de caráter E~ocial 

geridos à nível da União e em "todos esses recursos que 

estão sendo drenados para cobrir buracos dos setores do 

Governo Federal". Sua estratégia, em termos mais amplos, 

seria de que, ao invés de cobrir buracos "federais" com tais 

recursos, se financiasse as poli ticas sociais e o próprio 

desenvolvimento econômico ao nível municipal. 

4. Lógica da ação coletiva e estratégias municipais para 
construção das relações intergovernamentaia 

Interessa a este trabalho, como j á se disse, observar o 

desempenho do chefe executivo das administrações locais e 

suas formas de "gerenciamento" das relações 

intergovernamentais limitadas aos seus pares em municípios 

vizinhos e ao poder executivo estadual. Este "gerenciamento" 

das relações é aqui entendido como o conjunto de estratégias 

e açtíes do poder executivo municipal referent.es à sua 

articulação com as outras unidades político-administrat.ivas 

tendo em vista a efetivação de interesses locais e 

regionais24 . Estas estratégias se fundam em instrumentais de 

24. As relações intergovernamentais teoricamente abrangeriam 
também o governo federal, mas para efeito do escopo deste 
trabalho foram deixadas de lado. 
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convivência democrática (democracia meio), num sistema 

federativo de governo. Interessa saber como realizam a 

"gestao" de suas relações, ou seja, como contornam, superam 

ou dirimem conflitos de interesse, ou ainda como identificam 

e se aproximam de interesses comuns, :=~empre impelidos pelaé~ 

demandas diretas da sociedade ou na realização de programas 

de gover'no. 

Em termos das relações com esferas superiores, no caso 

especifico das politicas de recursos hidricos, o plano local 

pode ter várias motivaçíJes. Entre elaq, pode-se citar o 

interesse em interferir sobre a elaboração dos planos para 

uso e consumo das águas, concebidos pelo estado. Neste caso, 

o municipio poderia pr'etender a participação da sociedade 

civil promovendo mecanismos básicos de "escuta" à população. 

Poderia ainda fazer uso destes mecanismos para induzir a 

realização de planos inexistentes. 

Em termos das relações entre municipios, também no caso das 

politicas de recursos hídricos, as metas variam em função da 

muI tiplicidade de interesses sobre as águas. Por hipótese, 

os arranjos podem ser os mais diversos, desde as ações 

municipais com alto grau de isolamento (assume-se como 

impossível um isolamento pleno, ao menos entre municípios 

lindeiros) até as açôes coletivas. Por sua vez, dentro desta 

segunda alternativa, variam os comportamentos dos grupos 

segundo seu tamanho, diferem-se os tipos de grupos segundo a 
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ampli tude de seus int.eresses ou de acordo com seu grau de 

insti tucionalizaçao. O elemento permanente na fO~f'maç:ão de 

grupos é unicamente a atenção ao inter'esse comum de seus 

membros. Como já formulou Arthur Bentley, fundador da "group 

t,heory" dentro da ciência política moderna, "there is no 

group without its interest" (Olson, 1971:5). 

O maior ou menor grau de int.eresse de um element.o de um 

grupo, pode levar a situaç6esde dependência ou liderança em 

relação aos demais. Ao identificar os obstáculos para ação 

coleti va, Olson discute indiretamente o porque da variação 

entre comportamentos mais ou menos passivos dos elementos 

const i t.uti vos dos grupos ao verificar quais os obstáculos 

para ação coletiva: II • ~ 

lv is thus very important. t.o 

distinguish between the obstacles to group-oriented action 

that are due to a 1ack of group consensus and those that are 

due to a lack of individual incentives". E logo a seguir 

define os tipos de incentivo no plano pessoal, que por sua 

vez pode caracterizar também incentivos de sub-grupos: 

economic incentives are not, t.o be sure, the only 

incentives; people are some times a1so motivated by a desire 

to win prestige, respect, friendship, and other social and 

psycological obj ectives .... The possibili ty in a case where 

there was no economic incentive for an individual to 

contribute to the achievement of a group interest, there 

might nonetheless be a social incentive. for him to make such 

a contribution, must be considered" (Olson, 1971:6). 



Tais incentivos sociais só teriam resultado em grupos 

pequenos onde seus membr'os podem ter um contato pessoal uns 

com os outros, o papel de 

incentivadores e~ 

desempenhando mutuamente 

prol do interesse maior do grupo. Olson 

chama a isto de "social pressure ou "social incentive", em 

contraposição ao "monetary incentive". Em um grande grupo, 

tal mecânica não seria possivel devido a impossibilidade de 

um contato pessoal entre todos os integrantes. Não haveria, 

por outro lado, razão para sacrificios pessoais em nome dos 

objetivos do grupo. De certa forma, seja na abordagem de 

incentivos econõmicos ou sociais, sua teoria se apoia no 

controle externo e mesmo na competição entre os individuas 

em um grupo . 

. Outro aspecto interessante a ressaltar é que tais incentivos 

sociais podem ter sentido em um grande grupo caso se trate 

de um "federal group". Ou seja, os incentivos sociais podem 

funcionar em um grande grupo dividido em federações, ou 

seja, em sub-pequenos-grupos, onde os individuos 

sua identidade e portanto, podem sofrer 

incentivos, estabelecer relações de parceria 

preservam 

press()es, 

etc .. Os 

interesses sociais dos pequenos grupos quando somados, 

sustentariam o grande grupo. Este raciocinio leva a crer que 

a federação, ou um Estado federativo, ape~ar de se tratar de 

um grande grupo na classificação de Olson, oferece tanto a 
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possibilidade de organizar-se segundo incentivos econômicos 

como segundo incentivos sociais. 

Numa federaç::io, segundo a lógica dos grupos, presume-se 

tando ·a aproximação entre pares (município/município ou 

estado/estado) como a aproximação de desiguais, ou sej a, 

entre município e governo do estado. Esta pode se dar de 

duas formas: entre um município (isolado) e ° estado ou 

entre vários municípios. No caso das políticas para água, 

esta associação de municípios constituem consórcios. No 

plano interno das unidades federativas, os pontos de contato 

podem também variar 

direta 

entre as 

e indireta 

diferentes figuras da 

(chefe de governo, administração 

secretarias de estado, autarquias, departamentos, 

institutos, empresas públicas). 

Os consórcios são associações de municípios que defendem 

interesses comuns de seus representados. Em muitos casos as 

prefeituras optam por agir " at.ravés" dos consórcios, 

principalmente quando pretendem obter algum intresse 

regional do governo do estado, da União ou de organismos 

internacionais. O "desafio regional" justifica a iniciativa 

municipal dos prefeitos, isto é, a "responsabilidade local" 

através de uma associaç~o que os represente. 

O consórcio pode também agir exclusivamente em favor de um 

ou outro município isolado, num sistema de barganha ou 
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rotatividade para o apoio de políticas locais. Isto pode 

ocorrer tembém de maneira perversa, ou seja, um município 

que faz uso do consórcio única e exclusivamente para atender 

interesses marcadamente locais. Neste caso, a premissa de 

Olson sobre a lógica da açao coletiva seria negada. Melhor 

dizendo, nestes casos, não se tratará de um grupo formado em 

torno de interesses comuns mas de uma manipulação de 

interesses diversos para um fim particular. 

De modo geral, os interesses locais objetivam alcançar 

alguns espaços nas políticas públicas e em programas 

governamentais sob o controle das esferas estadual ou 

federal. Trata-se portanto, de móveis de luta pré-definidos 

o que, sob o ponto de vista das estratégias de articulaçcio 

intergovernamental, são mais fáceis de ser· logrados. Por 

exemplo, basta que se conheça o "caminho das pedras" para se 

conseguir incluir uma dada obra local em um plano estadual. 

As próprias agências estaduais são obrigadas a tornar 

público seus programas dirigidos às esferas locais. Em 

segundo lugar, colocam-se os objetivos mais ousados 

políticamente, como por exemplo, instituir novas políticas 

ou programas de caráter municipal ou regional com 

implicacOes para bacia hidrográfic~ e portanto com possíveis 

consequências para as políticas estaduais. 
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Podem ser elencados os móveis destas açoes encampadas pelos 

governos municipais, agrupados em dois niveis: 

A - Referentes a conquistas para a convivência democr'átíca 

federativa: 

a.l) interferência nas tarefas de planejamento dos recursos 

hidricos executadas pelo estado; 

a.2.) ampliação das competências das prefeituras na fixação 

de valores e na execução da cobrança de taxas e preços 

públicos; 

a.3.) participação na gestão de recursos tributários ou 

fundos para gestão das águas; 

a.4.) influência municipal no processo legislativo estadual 

e federal sobre a gestão das águas; 

a.5.) transferência de responsabilidade às prefeituras sobre 

a execução de obras e serviços tais como a gestão de 

equipamento público para saneamento e abastecimento e o 

cadastramento e controle de usuários urbanos e rurais; 

a. 6. ) viabilizaçao de financiamentos nacionais ou 

internacionais para o nivel estadual, com interesse local ou 

regional; 
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a.7.) participaçao paritária das prefeituras em Comitês de 

Bacias criados a nível estadual~5. 

a. 8. } obtenç~o de recursos financeiros atr'avés da 

participação ~o resultado da cobrança da água; l··ecebiment.o 

de royalties por área inundada pela construção de barragem; 

participação em recolhimento tarifário; 

B - Móveis referentes à conquistas de objetivos locais ou 

regionais ligados à gestão de recursos hídricos 

b.l.) a efetivação, através de politicas locais. de normas 

e planos de desenvolvimento urbano e controle ambiental; 

b.2.) a utilização do instrumento de gestão do licenciamento 

(ou outros) pelas prefeituras como recurso de controle 

preventivo do dano às águas; 

b. 3.) viabilização de financ iament.os internacionais diretos 

para os níveis local ou regional; 

b.4.) viabilização de financiamentos nacionais diretos para 

os niveis local ou regional; 

25. Sobre articulação geopolítica interesferas ver Yassuda, 
1992:5. 
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b. 5. ) viabilizaçao de obras locais de saneamento, 

abastecimento, despoluição de rios, controle de hirrigação. 

b.S.) viabilizaçao de serviços urbanos ligados a água e lixo 

Tomados os Municípios ou Consórcios exemplificativos e 

identificados seus objetivos parciais e gerais, serão 

avaliados os resultados decorrentes das estratégias 

propostas por seus agentes executivos. Estes resultados 

serão examinados a partir de dois grupos distintos: 

1. Eficácia das ações substantivas: 

1.1. clareza e adequação de objetivos 

1.2. eficiência na realização dos objetivos 

1.3. eficácia na conquista dos objetivos 

2. Avanços na democratização das relações políticas 

2.1. afirmação da autonomia municipal 

Este item sobre a autonomia avaliará que tipo de vinculação 

prevalece, se as relações horizontais ou as relações 

verticais. Estes tipos de vínculos são aqui compreendidos da 

seguinte forma: os vinculos horizontais compreendem as 

relações intergovernamentais onde há paridade entre as 

esferas, o que poderia se chamar de relações "entre iguais". 
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Estas se dão com base na competição, em alianças ou em 

parcerias. Os vínculos ver-t icais compreendem as relações 

intergovernamentais entre "diferentes" e se dão com base na 

submissão, subordinação ou controle, tanto do ponto de vista 

técnico e como politico. 

2.2.;, adequação da opção estratégica em termos de articulação 

intergovernamental 

5. Síntese do objeto do estudo e apresentação dos casos 

As questões teóricas aqui apresentadas constituem o quadro 

de referência para análise das relações intergovernamentais, 

no marco da autonomia municipal e dos desafios de superação 

da ordem autoritária no país. Partindo deste quadro e também 

dos breves diagnósticos sobre a situação atual brasileira, 

esta pesquisa se volta à 

políticas concretas, com 

uma análise das 

implicaçôes para 

estratégias 

as reformas 

estruturais do Estado. Para tanto, toma-se algumas relações 

intergovernamentais, privilegiadamente aquelas estabelecidas 

como prioridade por chefes executivos da esfera municipal de 

governo e complementariamente, por executivos de consórcios 

municipais. Esta análise toma como base, em primeiro lugar, 

seus próprios relatos, dos quais procurou-se extrair a 

lógica. política 'e institucional sobre as quais 'se priorizou 

esta ou aquela relaçao intergovernamental e se fundaram as 

suas práticas. Trata-se portanto de um objeto empírico 
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dinâmico no tempo e no espaço. Talvez pelas dificuldades de 

est.udo que ist.o acarreta, não há bibliografia com este tipo 

de abordagem. Por isso faz-se necessário buscar o apoio na 

literatura existente sobre os aspectos estruturantes das 

relaçôes intergovernamentais em termos legais ou econ6mico-

financeir·os. 

Para tant.o, formula-ee duas ·~uest(5es básicas: 

Até que ponto estár·ti ocorrendo na prática uma "devolução de 

pt~t~leres entr·e esferas? Q.ual o papel da esfera local de 

poder nesta transformação, no sentido da maior eficiência do 

sistema federativo? Para respondê-las empíricamente propõe-

se a terceira indagação, que constitui o cerne deste 

trabalho: quais as 

e 

estratégias municipais para o 

estabelecimento condução de suas relações 

inter governamentais? 

A análise das relações intergovernamentais em torno do 

município de Penápolis é feita com base em entrevistas 

concedidas pelas seguintes pessoas: Prefeito do Município de 

Penápolis, Sinoel Batista; Coordenador do Consórcio de 

Penápolis, Marco Antonio 

complementares: Assessor- do 

Pary Rodrigues. Entrevistas 

Consórcio de Penápolis para 

questões de saúde pública, sr. ,Jomar; ex-Membro do Conselho 

de Defesa Ambiental do município de Penápolis, representante 

da ONG ambientalista "Grupo Unidade Consoiênoia Eoológioa", 

Neuman Pinheiro; Téonioo da CESP, Fernando Bartolomei (as 
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gravaç5es e t,ranscrições estão disponíveis para consul t,a) . 

Toma-se também como base documentos concedidos pelo 

Consórcio do Ribeirão Lajeado e recortes de jornais da 
'11 

imprensa local e regional (também disponíveis para consulta) 

Para análise sobre o município de Santo Atidré foram 

entrevistados: Prefeito Municipal e Presidente do Consórico 

Intermunicipal da Bacia do Rio Tamanduatei-Billings, Celso 

Augusto Daniel; Coordenadora Executiva do Consórcio, Regina 

Silvia Pacheco; Assessora Executiva do Consórcio, Téia 

Magalhaes. 

Para análise sobre o município de Piracicaba foram 

entrevistados: Prefeito Municipal. José Machado; Coodenador 

Executivo do Consórcio Intermunicipal dos Rios Piracicaba e 

Capivari, João Gerônimo Monticeli. 

Para apoiar a visualização dos municípios, acompanham as 

cartas das respectivas bacias hidrigráficas com seus 

municípios indicados. Acompanham também algumas tabelas com 

informaç5es s6cio-economicas e físico-geográficas, além de 

dados sobre consumo municipal de água e energia elétrica. 
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Capítulo 11 Mudanças continuidade nas relações 

intergovernamentais: o caso Penápolis 

As relações intergovernamentais observadas no município de 

Penápolis no período de 1987-1992, variam consideravelmente 

ao longo do mandato 

estabelecidas a partir do Poder Executivo municipal e 

posteriormente, também através do Consórcio Intermunicipal 

da Bacia do Ribeirão Lageado. Segundo asent.revistas, tais 

relações não foram objeto de um plano de governo" mas se 

estabeleceram ad hoc, descrevendo uma evolução mais 

facilmente compreensivel a posteriori. 

A micro-bacia do ribeirão Lajeado (ver carta em anexo) é 

composta de três municípios: Panápolis, Alto Alegre e 

Barbosa, sendo que 80 % do ribeirão corre no município de 

Penápolis. Principalmente por esta razão, mas também pelo 

fato de estar a montante e sediar suas nascentes, em 

conjunto com o município de Alto Alegre, a polítiea 

desenvolvida por Penápolis é essencial para a bacia. Além do 

mais, trata-se do município mais ativo economicamente, com a 

maior população e o mais extenso em área (ver tabela em 

anexo) . 



Dentre os prefeitos dos ti·ês municípios da bacia, todos 

filiados ao PMDB, o de Penápolis26 possue maior "t.rânsito" 

político junto ao Governo do Estado27 . Outro fato importante 

a destacar é a existência na regiao de um reservatório para 

geração hidrelétrica construido e operado pela CESP: o 

ribeirão Lajeado tem suas nascentes na divisa dos municípios 

de Alto Ale~re e Penápolis, e após percorrer 38,5 km, 

desagua no rio Tietê, no trecho represado pela barragem da 

Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava, entre os municípios 

de Barbosa e Penápolis"28. Tr·ata-se portant,o de um curso 

d' água rasoavelmente longo, com grande importância tanto 

para abastecimento urbano e rural das três cidades como para 

o abastecimento da represa da CESP. A presença na regiao da 

mais poderosa empresa do setor energético em 8&0 Paulo, é 

uma das fortes determinantes político-institucionais para a 

compreensão das relações intergovernamentais de Penápolis. 

As relações intergovernament,ais no município de Penápolis 

desenrolam em diversas etapas que, para efeito analítico, 

são agrupadas em duas fases homogêneas. Na primeira fase dá-

26. Militante político no município, o Prefeito 8inoel 
Batista no mandato anterior foi Chefe de Gabinete da 
Prefeitura de Penápolis. 
27. O que se nota em trecho da transcrição da entrevista com 
o Coordenador do Consórcio: " ... isso passa pelos 
relacionamentos políticos. A CETE8B tem um bom 
relacionamento com o prefeito, então está super pr'esente, 
com o DAEE a gente também tem um bom relacionamento pessoal" 
(página 3);"E a gente vai para São Paulo e o Sinoel 
(prefeito) é quem faz toda essa articulação poli.tica ... " 
(página 16). . 
28. Trecho estr'aído do "Plano de Recuperação Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado", mimeo, s/data. 
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se a configuração de conflitos relativos a gestão dos 

recursos hídricos na cidade de Penápois. Em termos das 

relações intergovernamentais ela ser caracteriza, num 

primeiro momento, pela ação isolada do município com apoio 

de uma autarquia federal (DNOS) e num segundo momento por 

relações informais com unidades da administ.ração dir'eta e 

indireta est.aduais (CESP, DAEE, IPT, CETESB). 

Na segunda fase dá-se a emergência e consolidaç~o das 

relações intergovernamentais onde prevalecem um padrão de 

subordinação entre município e estado. Esta fase evoluem as 

r·elaçães de Penápolis, primeir'amente com uma agência da 

administração indireta estadual (CESP) . Em seguida 

estabelecem-se relaçOes informais com as prefeituras da 

bacia (Alto Alegre e Barbosa), só num segundo momento 

formalizadas através da criação de um consórcio 

intermunicipal (Consórcio Intermunicipal para recuperação da 

Bacia do Ribeirão Lajeado). Finalmente, estabelecem-se 

convênios com agências da administração direta e indireta do 

governo do estado (secretarias estaduais de Integração 

Regional, Agricultura, Educação, Energia e Saneamento, 

Ciência e Tecnologia, DAEE, CESP, IPT). 

Nota-se desde logo que as estratégias estabelecidas pe19 

prefeitura variam da ação isolada até a ação com interfaces 

múl tiplas com municípios e agências do. estado, formando um 

conjunto rico de contatos institucionais. Como· se verá, 



trata-se de um exemplo interessante sob o ponto de vista do 

exercício da autonomia municipal, em pr'imeir'o lugar pelo 

papel político que Penápolie. exerce na própria regido. Em 

segundo lugar, pela maneira que estabelece as relações 

verticais, onde se alternam momentos em que prevalece' a 

autonomia municipal e momentoE: onde se nota uma dependência 

face ao governo do estado, por vezes estratégicamente 

desejada por Penápolis. Também nas relações entre os 

municípios, alternam-se vínculos de paridade e vínculos de 

subordinação sendo que estes prevalecem constituindo um 

desequilíbrio de forças na região, no qual Penápolis tende a 

se sobrepor aos demais poderes locais. 

Na análise dos arranj os institucionais efetuada a seguir', 

nota-se que a evolução das relações se dá sempre no contexto 

do programa de recuperação do, Ribeirão Lajeado, em suas 

várias concepções e fases de amadurecimento. 

A emergência da problemática de gestão de recursos hídricos 

em um contexto de conflito no interior do município 

Observa-se em Penápolis, durante o inicio do mandato 

analisado, que prevalecem no tratamento das questtles 

hídricas, uma relativa autonomia gerencial ou mesmo, um 

isolamento do municipio em relação aos yizinh9s e ao governo 

do estado. No entanto, a gravidade dos problemas hídricos já 
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era notada e em torno deles é que se conformam situaçbes de 

conflito de interesses a serem enfrentadas pelo executivo 

municipal. O prefeito 5inoel Batista, eleito no pleito de 

1988, mostrou em entrevista um breve diagnóstico sobre a 

Edtuação hídrica no município, dizendo que esta S8 tornaria 

crítica ao longo dos próximos dez anos caso se mantivesse a 

taxa de crescimento populacional de 1,7% anuais e o siBtema 

de abastecimento (que inclue reservatórios) e saneamento não 

fossem ampliados. Acrescentava ainda que se fosse mantido o 

padrão de manejo do uso do solo para fins agropecuários, 

isto levaria ao aumento do assoreamento do ribeirão Lajeado, 

principal fonte de abastecimento do município. Diante deste 

prognóstico apontava duas possibilidades de encaminhamento 

do problema através de seu governo: a "política de 

avestruz", que corresponderia à inação, ou desenvolver ações 

para solucionar o problema em caráter corretivo e 

preventivo. Este viria a ser o caminho adotado. 

Essas ações poderiam se encaminhar em três linhas de 

soluções técnicas: a. Complementar a capacidade de 

abastecimento do município de Penápolis, importando água de 

outra bacia, por exemplo, do rio Boni t.o, tr'ibutário do rio 

Tietê; b. Adotar uma política de ação integrada ao nível de 

bacia; c. Cuidar da água com uma perspectiva de longo prazo, 

com base em dragagens e regularização de trechos do ribeirão 

Lajeado; 
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A primeira solução, com um altíssimo nível de complexidade, 

não foi cogitada. Também, de início, a segunda opção, pela 

gestão integral da 'oac ia29 , por ser desconhec ida à época, 

não foi considerada. Optou-se finalmente pela terceira 

estratégia, ou seja, alteraçôes do traçado e da base do 

ribeirão para aumento da velocidade de vasão, concomitante a 

melhora do sistema de captação, reserva e abastecimento. 

Para colocá-la em prática, sendo Penápolis um município com 

sistema de abastecimento e saneamento completamente 

independente dos serviços da SABESP, o programa se realiiou 

em "boa parte com recursos próprios" (Batista:2)20. 

Para os serviços de. dragagem e regular'ização do cu:r'so . do 

rio, conduzidos pelo Departamento de Aguas e Esgotos de 

Penápolis (DAEP) - uma autarquia da Prefeitura t1unicipal -

houve a colaboração do Departamento Nacional de Obras de 

29. Sobre a bacia hidrográfica como unidade de gest80, ver 
Fundap, Alternativas de Gestâ·o elo Meio Ambiente da Bacia do 
Rio Piracicaba - Relatório Final, 1991, págs. 1989/202, do 
qual destacamos: "Essa instância regional deve, portanto, 
atuar como articuladora de um complexo conjunto de relações 
público/privado, município/estado/união, intermunicipal, 
intrasetorial na Administração estadual etc., além da 
própria integração entre unidades espaciais de natureza 
distinta (ambiental/político-administrativas)" pág. 201/202. 
30. Para uma visão analítica sobre o papel instrumental da 
SABESP no estado de São Paulo- e suas correlatas em outros 
estados enquanto parte da concepção centralizadora da 
política federal de saneamento/abastecimento do período 
militar, ver Mendes, Carlos H. A., "Implicaçôes ambientais 
do desenvolvimento da infra-estrutura: saneamento urbano", 
in RAP, out./dez. 1992 vol.26, Fundação G~túlio Vargas, 
págs. 32 a 51). Mendes ilustra a penetração destas empresas, 
no estado de São Paulo, informando que aproximadamente 17 
milhões de pessoas são atendidas. por serviços de 
abastecimento da SABESP contra cerca de 10 milhões por 
serviços municipais autônomos. Ver também nota de rodapé 10. 
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~3a.neamento (DNOS), para o que se estabe leceu um convênio. 

Tratava-se de um convênio para prestação de serviço entre o 

rm.UllClI·':;'O e u i5overno federal, que cedu equipamentos para a 

ribeirão. Apesar de não interessar ao escopo 

deste trabalho, esta relação intergovernamental é aqui 

ci tada pelos desdobramentos que causou posteriormente, no 

âmbito do municípi03~. 

Ocorre que a dragagem foi denunciada pelo Conselho de Defesa 

do t1eio Ambiente, órg~o de apoio da própria prefeitura, 

criado durante o mandato anterior32 . A denúncia partiu de um 

dos mais ativos representantes do movimento ambientalist.a 

local e coordenador Conselho, Neuman Pinheiro, do Grupo 

Unidade Consciência Ecológica. Neste momento. a direç~o do 

DAEP, para justificar-se, alega que as obras teriam sido 

aprovadas por técnicos do DNOS, pretendendo com o argumento 

proteger-se por detrás do poder representado pelo governo 

31. A autarquia DAEP é dirigida pelo engenheiro Odemar Rosa 
Pereira que acumula a vice-prefeitura. Devido a este acumulo 
de funções, há um conflito interno no plano da administração 
do município, j á que em termos técnicos, como se verá a 
seguir, os interesses do DAEP, partidário da solução via 
dragagem-regularização, se viram ameaçados com a proposta de 
gestão por bacia, que prevaleceu e foi levada a cabo através 
do Consórcio Intermunicipal criado para este fim. 
32.0 jornal "Interior" de 21.1.88 tra.z o artigo com o título 
"Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente elege sua 
primeira Diretoria". Na sua primeira reunião já se destacava 
a importância da "proteção do Lageado e de todos os nossos 
mananciais que se deterioram aos poucos ...... O resultado das 
eleições para o Conselho apontava cinco nomes, sendo os dois 
primeiros futuros protagonistas no episódio da denúncia das 
oo1"a8 do DAEP: o derll.:mcia.nt.e Neuman Pinheiro, ent,1:to 
coordenador do Conselho, e o prefeito Sinoel Batista, então 
vice-coordenador e chefe de gabinete do então prefeito João 
Delia. 
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federal. O diretor do DAEP defende-se das acusações no 

Jornal "Interior" de ll/07/89, dizendo que se tratava de 

uma obr'a séria que foi aprovada pelos engenheiros e 

técnicos do DNOS" (Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento) ... "esse trabalho de retificação demonstra 

exatamente o contrário do que querem provar: Penápolis é um 

dos poucos nmnic:ípios que está preocupado com a preservação 

ecológica. Tanto assim que das quatro dragas disponíveis no 

estado, uma está em Penápolis, a servico do DNOS e do DAEP, 

realizando essa obra que exigiu dois anos de estudos e 

plane.; amento" (grifos do autor). Pode-se inferir de seu 

discurso tanto uma relação de dependência tecnológicas::. 

como, de certa forma, resquícios de uma dependência política 

do governo federal, oriunda dos tempos do PLANASA (Plano 

Nacional de Saneamento e Abastecimento). Como se sabe, este 

plano exerceu um poder hegemónico no setor durante duas 

décadas, submetendo governos de estados e municípios às 

políticas federaiss4 . 

33. A dependência torna-se explicita quando são lembrados os 
"engenheiros e técnicos do DNOS" . Esta dependênica 
tecnológica foi uma agravante na medida que se preconizou a 
mudança do curso do ribeirão e dragagens, soluções não 
condenadas somente em casos onde o curso do rio já estej a 
danificado. As próprias denúncias dos lindeiros informaram 
sobre as consequências das obras, reclamando que o "gado não 
podia mais chegar às margens devido aos altos barrancos que 
se formavam e que a água estava turva" (Pinheiro:?). Este 
diagóstico feito a olho nú é posteriormente confirmado por 
laudo preparado pelas áreas responsáveis por estudos e 
relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA) da Secretaria de 
Meio Ambiente do E.S.P., condenando a obra (ver entrevista 
do Vereador Claudio Tiradente ao Jornal "Interior", -/1/90). 
34. As relaçe5es de dependência foram. criadas não somente 
pelo Planasa (1971), mas se originam de uma série de Fundos 
criados entre 1962 e 1969, que, por se tratarem de 
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Os acontecimentos culminam com um conflito institucional com 

a Polícia Florestal do Estado que, em julho de 1989, 

determinou ao DAEP que suspendesse os trabalhos35 . A partir 

dai alteram-se os rumos inst.i t.ucionais preconizados pela 

prefeitura municipal bem como pelo modelo de gestão para o 

Lajeado2e . 

Após estes acontecimentos, estabelecem-se as primeiras 

relações com o governo do estado, ond~ se garante a 

autonomia municipal. Isto se deu na medida em que, embargada 

a obra do DAEP pela Policia Florestal, o prefeito de 

Penápolis cria, como novo instrumento de assessoria ao nivel 

da própria Prefeitura, o "Grupo de Trabalho do Lajeado" com 

o fim de ampliar a discussão sobre a questão hídrica no 

município. A partir' deste grupo, constituem-se as primeiras 

ligações verticais com instituições do governo do estado. 

São relações informais na medida em que são convidados a 

instituições federais operantes no per iodo ditatorial
militar, se impunham e determinavam condições de empréstimo 
que iam da fixação dos custos financeiros à obrigatoriedade 
de criação, nos planos municiI:..al e estadual, de agénciae:: 
especificas para gestão das obras e investimentos em 
abastecimento. Para uma visão histórica da politica federal 
de saneamento e abstecimento no período ver Tomanik Pompeu, 
Cid, "Planasa e antecedentes" (17.2.87), in Gestão 
Insti tucional de Programas Governamentais de Aprovei tamento 
e Controle de Recu.rsos Híd1:'icos, documento de trabalho 
Contrato- DAEE/FUNDAP, s/data. 
36. Em entrevista o prefeito se refere a mudança de 
concepçtí.o: "O problema do rio não é a velocidade, é mais 
amplo. A visão do Departamento de Aguas municipal é 
"engenheristica": querem fazer uma barragem de regularização 
de vazão, com a qual não concordo plenamente" 
(Batista:cad.2). 
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part.icipar dest.e grupo, técnicos represent.açE:les 

regionais de algumas inst.it.uições do governo do estado 

atuando na bacia. Pelo fato dos encontros se darem em torno 

da p:cefe i tura, estas re lações a princípio não :cepresentam 

nenhuma ameaça à autonomia decisória do município de 

Penápolis em relação ao estado. 

o intuit.o da prefeitura era buscar aI ternat.i vas para os 

problemas e de fato, em um dos encontros, lembr'a o prefeito, 

parece que quem deu a idéia da gestão por bacia foi uma 

t.écnica do DAEE" (Batist.a:cad.2). Tratava-se de uma nova 

concepção, não somente t.ecnológica para :r'eso 1 ver aspect.os 

pontuais do ribeirão, mas para o conjunto de problemas 

ligados à água. A primeira consequência institucional da 

adoção deste modelo foi o oonflito já mencionado (ver nota 

6) com o DAEP, aut.arquia do pr'óprio município. Como irá se 

notar, a gestão por bacia irá induzir uma série de novas 

relações int.ergovernamentais onde surgirão os problemas mais 

sérios de conflitos de interesse e dist.riuição de poder. 

Nesta fase, o prefeito já teria sido sensibilizado a 

elaborar um projeto para "salvar o Lajeado", que a princípio 

seria realizado através do Grupo de Trabalho do Lajeado, ou 

seja, com características de u~ projeto local, reforçando a 

aut.onomia municipal. O proj eto deveria assumir o caráter 

educativo, em torno de atividades de preservaçao da fauna e 

flora. Há indicações de que neste grupo informal out.ra.s 
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relações intergovernamentais já se configuravam: apontava-se 

a necessidade de envolvimento do 1PT para um levantamento 

das caracteristicas geomorfológicas da região, do IBAMA e da 

CETESB para informações ambientais, sempre em caráter 

informal. Na vertente das organizações não governamentais, 

sobre o aspecto faunístico, foi convidado a participar' o 

Centro de Migração de Aves CElvlAV, através do qual se 

pretendia também chegar a ONG internacional WV'JF e outras 

ONGs (ver Bartolomei:l). 

Emergência e consolidação das relações de subordinação entre 

a Prefeitura de Penápolis e CESP com variações entre 

autonomia e dependência municipal 

A percepção do problema na dimensão da bacia fez com que a 

prefeitura buscasse outras relações intergovernamentais, 

paralelamente aos trabalhos do "Grupo" em Penápolis. Neste 

sentido, a prefeitura visitou instituições ligadas a questão 

de águas e meio ambiente em São Paulo, para obtenção de 

alternativas técnicas para o Lajeado: "Depois o Sinoel 

esteve em São Paulo, em várias instituições para ver como é 

que se poderia resolver o problema do ribeirão Lajeado. O 

grau de importância do ribeirão é grande já que abastece 

toda a ciade .... Esteve na CETESB, DAEE, todos ali, e não 

tinham nada para ele que pudessem resolver o problema .. Foi a 

CESP então que topou, explicou mais ou menos para ele como é 
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que seria trabalhar tendo como unidade de planej amento a 

bacia hidrográfica" (Rodrigues: 6). Deste primeiro contat.o 

"surgiu então o convênio entre a Prefeitura de Penápolis e a 

CESP para a formação de um consórcio" (Rodrigues:6). 

Estas duas citações são fundamentais para compreenE~ão do 

quadro institucional que se estava criando. Em primeiro 

lugar é preciso destacar que, segundo o relato, a Prefei tu:r'a 

não encontrou respaldo técnico na sede do ó:r·gão gestor de 

águas do governo do estado, o DAE,E (Departamento de Aguas e 

Energia Elétrica::!?). Paradoxalmente, a proposta de gestão 

por bacia já havia sido feita, tendo partido do nível 

técnico do próprio DAEE, através de uma representação 

regional, como se apontou anteriormente. Em segundo lugar, 

nota-se que a proposta de gestão por bacia é novamente 

indicada, porém, efetivamente encaminhada pela CESP, empresa 

energética com vínuculos de subordinação gerencial ao DAEE. 

De fato, é com a própria CESP que se estabelece o convênio. 

Por outro lado, não ocorre· também um apoio da CETESB, 

vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, juridicamente 

competente para questões de restabelecimento de 

ecossistemas, tal como se pretendia com o riqeirão Lajeado. 

37. Esta autarquia foi cr1ada nos anos 50 e desde então 
opera tomando como princípio o conceito de gestão de bacias 
hidrográficas, para o qual foi inspirada a partir do modelo 
norte-americano do "Tenessee Valey Authority". Em 1986, pelo 
Decreto 26.479 de 17/12, o DAEE é reorganizado com base nas 
bacias hidrográficas do Estado de São Paulo e fica 
estabelecida a descentralização de suas competências ao 
nível das diretorias de bacia. 
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Ou seja, a prefeitura de Penápolis tomou a iniciativa 

autonomamente de buscar alternativas técnicas junto ao 

governo do estado. Ao que parece o problema central era uma 

SOlUÇa0 para o Lajeado, não importando para sua estratégia a 

distribuição formal de competências entre as várias agências 

estaduais. Aqui poderia se colocar uma questão: porque a 

prefeitura teria procurando agências da adminstração 

indireta ao invés de buscar diretamente as Secretarias de 

Estado? A única opção que se apresenta é da CESP com quem 

estabelece um convênio, uma relação intergovernamental com 

base na colaboração técnica. Em resumo, sob o ponto de vista 

gerencial, caso tivesse sido respeitada a lógica da 

macroestrutura do estado para gestão de recurs5s hidricos, a 

lógica teria sido r'ealizar-se um convênio com o DAEE órgão 

gestor de águas no Estado de São Paulo - e não com a CESP, 

um de seus "supostos" braços executivos para área de geração 

e distribuição de energia hidrelétrica (além da ELETROPAULO 

e CPFL). 

Vale apontar que o não surgimento do nome da SABESP como um 

dos órgãos procurados, provavelmente decorre do fato de 

Penápolis ser um municipio com serviços autônomos, como já 

foi mencionado, apesar de ser esta empresa também um braço 

executivo da Secretaria de Energia e Saneamento, e que por 

isso pudesse ter sido designada por. ele para apoiar o 

municipio de Penápolis nas questôes de tecnologia relativas 
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ao setor de saneamento e abastecimento. As questêíes 

político-insitucionais relativas a macroestrutura do governo 

do estado em torno das questões de água e meio ambient.e, são 

na verdade mui to complexas e cheias de indefinições. 

ponto de vista do aspecto formal e da real distribuição de 

competências, não há um único princípio gerencial que pOSé\a 

orientar os municípios no estabelecimento de suas relações 

intergovernamentais com o estado38 . De toda forma, sob o 

ponto de vista da autonomia, a opção pela CESP aponta ao 

menos para o exercício da liberdade de escolha municipal no 

priorizar suas interfaces no governo do estado segundo seus 

interesses. 

o trecho de entrevista acima citado coloca como objetivo do 

convênio a "formação de um consórcio". Trata-se de uma 

informação importante que será abordada mais a frente, ao se 

tratar das relaçe>es intergovernamentais no plano horizontal, 

ou seja, no plano dos municípios que compõem a bacia do 

Laj eado. Outros trechos das entrevistas apresentam outros 

objetivos adicionais do convênio entre a Prefeitura de 

Penápolis e a empresa CESP. t1enciona-se que é através do 

convênio que se cria o "P:r'ojeto de :r'ecuperação do Lajeado" 

38. Para maiores detalhes sobre os aspectos institucionais e 
políticos da macro-estrutura governamental do Estado de São 
Paulo em torno da questão das águas ver GTS/Fundap, Sistema 
Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, Relató:r'io Base, 
Volume 1, Sumário Executivo, agosto 1989. Algumas destas 
questões estão resumidas no titulo. "Condicionantes e 
problemas para a definição de um sistema integrado de 
gerenciamento de recursos hídricos", págs. 20 a 23. 



visando tratar das duas causas principais da poluição 

hidrica: o esgoto e o lixo. Para atingir tais objetivos, o 

projeto é concebido prevendo a participação popular em todas 

as suas fases, do período de sensibilização da população e 

de técnicos até a implantação de programas de educação 

ambiental nas escolas e prática de coleta selet,iva. Tais 

objetivos seriam desenvolvidos em par'ceria entre .3. 

Prefeitura e a CESP. 

Os interesses políticos da CESP por trás deste convênio são 

interpr'etados durante a entrevj.sta concedida pelo t.écnico da 

CESP vinculado ao "Grupo de Trabalho" acima citado, segundo 

o qua 1 a empresa se aproxima mais formalmente do proj eto, 

devido ao fato de o prefeito ter boas relações com o Governo 

do Estado (ver nota 2). Isto significava que o projeto 

poderia ter' o apoio político. dil"eto do estado, o que atraia 

interesses pessoais no âmbito da superintência da CESP. Com 

isso as relações com a CESP mundam de caráter, sendo 

formalizadas, para o prejuizo pessoal de seu técnico alocado 

informalmente no projeto. 

Além do mais, como já se disse, a CESP estaria interessada 
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na garantia da qualidade da água do ribeirão Lajeado por ser 

este tributário de uma de suas represas. Em seu programa de 

gestão de recursos hídricos, a CESP oferece facilidades para 

a reposição de mata ciliar COrí\ mudas. de árvores com uso 

econômico. Neste aspecto, o convênio com a CESP se adianta a 



qualquer iniciativa de ór-gao tipicamente ambiental do estado 

- a própria Secretaria do t'leio Ambiente, ou sua extensão 

empresarial, a CETESB. A CESP demonstrou uma agilidade 

institucional maior também em relação aos órgàos do estado 

ligados ao desenvolvimento florestal ou agricola. 

A CESP possui internamente um departamento par-a questc1es 

ambientais que foi o ponto de contato para o estabelecimento 

do convênio. Este departamento tem como competência 

restabelecer o equilíbrio ecológico nas áreas de influência 

dos reservatórios. Estas áreas acabam adquirindo 

informalmente um regime de reserva sob a tutela da CESP, 

onde as demais entidades do estado, mesmo que competentes, 

têm dificuldades de penetrar. Há como entender a exercicio 

d.8ôte p·()cle::c " f'(i 1 i t. iC:Cj- gecjgl::",3.j= .ic:() ", c.;)tnc) clec: ()ro r-ê eLC: i a ele 1..1.1:n 

e"3for,~:o da empresa na c;ent,i.UO de "vi.abilizar·-se" bU:'3cando 

ge:l:""óção e distribuição de energia, uma delas, as políticas 

ambientais. Exatamente neste ponto os interesses da 

prefeitura e da empresa se encontraram. Segundo a avaliação 

do prefeito Sinoe1, estaria se esgotando a perspectiva de 

expans~o da CESP na geração e distribuição de energia com o 

fim do ciclo desenvolvimentista. Preparando-se para esta 

nova fase, o prefeito se lembra que durante a ECO-Rio 92, o 

projeto eleito para ser apresentado pela CESP foi o de 

recuperação do ribeirão Lajeado. Eeta demonstração de 

interesse pelo projeto confirma o porque da CESP ter se 



adiantado em abrir SU8.8 portas antes que qualquer outra 

entidade estadual. 

Há um fato a destacar-se no encaminhamento do projeto por 

parte da CESP que convocou para sua coordenaçao um de seus 

consultores, o engenheiro chileno, ex-ministro da 

Agricul tura do governo Allende, Pedro Hydalgo. E',egundo o 

prefeito, Hydalgo havia concluído um projeto em Vitória do 

Espíri t.o Santo, com características semelhantes ao que se 

pretendia em Penápolis: recuperaçâo ambiental associada a 

educação e participação popular. A administração de 

Penápolis se entusiasmara com a proposta de Hydalgo, apesar 

de em seguida ter realizado adaptações em sua metodologia. O 

entusiasmo inicial fez também com que a prefeitura perdesse 

mui to de seu espaço institucional e do controle poli tico 

sobre o projeto logo na sua concepção, como se verá a 

seguir. Este acabou sendo conhecido e reconhecido na região 

como o "projeto da CESP". 

Com isso, dá-se a perda de parcela da autonomia municipal 

para CESP no contexto do programa para o Laj eado. A CESP 

inicia o projeto em conjunto com Penápolis e propõe uma 

série de palestras nas três cidades banhadas pelo ribeirão 

Lajeado, na própria Penápolis, em Al to Alegre e em 

Barbosa39 . Tratava-se da primeira estratégia para o 

39. Todas as palestras foram dadas peJo próprio professor 
Hydalgo, consultor da CESP, cuja projeçao pessoal como ex
ministro da Agricultura do Chile (Governo Allende) e longa 



envolvimento dos municípios da bacia para. um longo programa 

de sensibilização concebido no âmbito da CESP, a partir da 

experiência pessoal de seu consultor Pedro Hydalgo. A 

primeira vista parecia ser uma estratégia definida em 

parceria resultante de uma relaçao vertical entre o estado 

(CESP) e o município de Penápolis. Ao final, nota-se que 

esta estratégia de cooptação serviria somente à CESP e 

acabaria prejudicando a autonomia não só deAl to Alegre e 

Barbosa, mas também de Penápolis. 

Sobre as palestras, a edição de 30 de junho de 1991 do 

",Jornal Interior" destaca a "excelente participação" de 

"técnicos, lideranças políticas e setores da sociedade 

civil. Alem de Penápolis, ocorram palestras em Alto Alegre e 

Barbosa, que contaram com as presenças dos prefeitos Sussumi 

Ivama (Alto Alegre) e Jorge BarboE:a de Carvalho (Barbosa)". 

o artigo apresenta ainda trechos do conteúdo das palestras 

onde já se estabelecia um cronograma de atividades proposto 

pela CESP. Segundo este cronograma a partir da conclusão do 

curso sobre o manejo da bacia do Lajeado, deverá ser 

iniciado o trabalho de elaboração do estatuto que regerá o 

Consórcio Intermunicipal para a preservação e recuperação do 

Lajeado (grifo nosso), que a seguir será enviado aos 

Legislativos das cidades envolvidas para discussão e 

experiência prof'issional garantiam o marketing dos eventos. 
Ver cobertura da imprensa local entre os dias 27/07 e 20/08 
de 1991 no anexo X. O conteúdo vi~ava transmitir sua 
complexa metodologia a ser empr'egada na realizaçao de um 
futuro curso sobre manejo de micro-bacias. 
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possível aprovação". Aqui :já se nota a intensão de controle 

da CESP sobre o processo, isto porque. a criação de um 

consórcio intermunicipal não deveria ser prevista num 

cronograma de uma agência estadual, como de fato se 

concretiza40 . Isto contraria a concepção de que os 

consórcios intermunicipais devam ser resultantes de uma 

associação espontânea de Municipios com interesses 

semelhantes. Começa neste ponto a se constituir a marca 

hegemônica do poder da CESP sobre o programa, que irá se 

concretizar mais a frente quando torna-se clara a sua 

autonomia diante da Prefeitura de Penápolis, com quem 

estabeleceu um convênio, e das demais prefeituras da bacia. 

No processo de criaçê!.o do Consórcio Intermunicipal do 

Ribeirão Lajeado, a Prefeitura de Penápolis serviu corno 

"testa de ferro" para a CESP, a tr'aindo os munic ípios para um 

programa que àquela altura de fato não pertencia ao 

Consórcio mas à própria CESP. Houve até opinião tácita de um 

colaborador do consórcio entrevistado de que "na verdade, é 

urna rede de técnicos que podem colocar um consórcio para 

frente. Mas o que pesa mui to são as relações ... esse é o 

grande problema: existe um jogo de poder mui to grande. Q.uem 

está realmente lutando tem que ter um jogo de cintura muito 

grande". Referia-se ao jogo de poder entre os técnicos dos 

40. Do trecho da entrevista com o coordenador do Consórcio 
do Lajeado, pág. 3: ..... A CESP tem sido uma parceria firme, 
a mais entre todas as insti tuiçues. Mesmo por'que, o 
Consórcio surge de um convênio entre a Prefeitura e a CESP" 
(grifo meu). 
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vários órgãos do estado atuando com vinculas com o 

consórcio. Isto porque o consórcio não se capacitou política 

e financeiramente para ter os próprios técnicos e usava os 

serviços daqui e dali, em relaçôes de dependência política e 

técnica, já que ambas andam juntas. E nitidamente, a maior 

dependência frente a CESP: ... aqui ficou mais forte com a 

CESP, que se interessou tanto que correu na frente· das 

outras. Isso deu prc;blema, os out.ros ficaram enciumados ... " 

(Jomar:l) ent.re os "outros" logo em seguida lembra a CETESB. 

A prefeitura de Penápolis realizava toda movimentação 

política como ator principal e dava às outras prefeituras 

menos que um papel coadjuvant.e. Isto porque seu objetivo não 

era o de estabelecer uma política regional, enquanto 

estratégia de combate pÓ.ra aument.ar o poder dos municípios 

da bacia face ao governo do es~ado, por exemplo. Penápolis 

esteve sempre mais próxima do próprio governo do estado do 

que de seus pares na região. Podia justificar-se, afinal, 

80% do riberião Lajeado corria em seu território e tudo o 

que deveria ser financiado pelo Consórcio, a prefeitura de 

Penápolis arcava com 100?-6. 

Por outro lado, em um dado momento todo seu esforço se perde 

para CESP. São dois os sinais de que a prefe~tura não 

conseguiu capitalizar nem o programa nem o consórcio para 

projeção de sua própria autonomia frente ao estado: o 

primeiro, na ausência do próprio Governador do Estado, 
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esperado para o ato de insi tuiÇdO do Consórc io. O fato de 

tê-Io convidado na verdade j á apontava que ndO E~e tratava de 

demonstrar autonomia, mas de instrumentalizar uma aliança de 

dependência e proteção política. Provavelmente estavam em 

jogo, principalmente questôes internaE~ de apoio partidár-io e 

eleitoral, do que a política de águas, o que entretanto não 

é possivel confirmar factualmente. 

Conclusões 

Prevalecem as relaçôes com o Governo do Estado sobre as 

relaçôes com as prefeituras municipais, por um lado devido 

ao trânsito do prefeito de Penápolis na esfera estadual, por 

outro, pela postura desinteressada e inativa dos prefeitos e 

representantes no Consórcio vindos de Alto Alegre e Barbosa. 

Sobre as re lações com o estado , muitas se estabe lecem a 

partir das relações pessoais do próprio prefeito ele 

Penápolis, a exemplo dos primeiros contatos com a CESP, além 

do próprio governador. Sobre esta interface, é possivel 

questionar o caráter regional elo proj eto Laj eaclo quando se 

pleiteia que este passe a ser "prioridade de governo" para o 

Estado, não indicando uma parceria, mas principalmente uma 

relação de dependência. 

No plano regional, a primeira motivação para criação do 

consórcio não decorre do encontro de _ interesses entre os 

municípios, mas de uma proposta da CESP onde, para 
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realizaç::1o de um programa de recuperação do rio, indicava-e::e 

a criação de tal associação. Ee::te programa e o próprio 

consórcio são inicialmente controlados pela própria CESP. A 

exemplo, toda atividade téc:nica do cone::órcio era executada 

pela CESP. Trata-e::e de um processo incomum, que fere (; 

principio da autonomia municipal. 

As nas relações intermunicipais no ámbi to do consórcio são 

conduzidas pelo município de Penápolis que exerce controle 

sobre o órgão, inclusive financeiramente, na medida em que 

arca com 100~~ dos custos admnistr'ativos do mesmo. 

68 



Micro-bacia do Ribeirão Lajeado 

='SO><m E 

+7G6?,,:1'I 

Localização da Mlcro-bacia do Ribeirão Lajeado 
Legenda 
~Rio 

• Sede de Município 
•• Município consorciado 

----. Limite da Bacia 

Escala 
1:250.000 

Fonte: 
I BG E Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação 

da Prnidência da República 

I".lituto 8r •• ileiro de Geografia. etlatlatica 



Informaçoes sócio-econômico-geográficas por município, em 1991 

Penapolis 
alto alegre 
barbosa 

Receita Total 

Receita Própria 

Receita Receita Relaçao Densidade 

Total Propria Receita Próp Demográf. 

Urbana Rural US$ US$ /Receíta Tot (hab/km2) Ares 

48090 42447 5643 6985 1686 68.50 702 
4790 2617 2173 1018 165 15.70 305 
5381 3906 1475 996 196 26.25 205 

engloba as receitas próprias das prefeituras, as Receitas Transferidas, provenientes das 
esferas de governo Estadual e Federal, e de outras instituiçoes, inclusive privadas, 
além das opçoes de crédito, que sao recursos captados junto ao sistema financeiro. 
arrecadaçao de competência direta da própria prefeitura e que se concentra nos impostos 
municipais (IPTU, ISS, ITBI, IWC, etc), além de Taxas, Contribuiçoes, Multas, Juros de MOré 
Indenlzaçoes, Restituiçoes, etc. 



Receitas Total e Própria por Município 
US$ mil, em 1991 

US$ mil 
8~---------------------------------------. 
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O 
Penâpolis Alto Alegre Barbosa 

_ Receita Total _ Receita Pr6P.ria 

Total: receita pr6pria mais arrécadaoao 



AGUA 
Domicílios 

Total de com água % 
domicílios encanada 

Penapolis 14267 12436 87.17 
alto alegre 1618 679 
barbosa 1nS 10n 60.68% 



, Energia Consumida (em Kw/h) 

Total resido rural indo om. e servo 

Penapolis 51041 22753 5069 15951 7268 

alto alegre 2321 1080 901 243 97 

barbosa 4893 1411 459 2271 752 



Capítulo 111 As t.entativas de afirmaçao da autonomia 

municipal: os casos de Santo André e Piracicaba 

As tent.ativas de-3.Íi:r·môção da autonomia municipal nos caE:OE: 

estudados ocorrem em diversas circuns~ãncias e dependem dos 

c,bjetívos municipais c:()locaclcls como prio:ci tários 

pr6prias administrações. Para uma análise conjunta dos dois 

rnunic ipios, agrupou-se as experiências concretas segundo a 

motivação das açôes estratégicas bem como, conÍorme o tipo 

de relação intergovernament.al na qual a autonomia municipal 

Íoi buscada. A ordem pela qual tais "tentativas" foram 

agrupadas nem sempre corresponde a cronologia dos Íatos. 

C termo "t,entativa" é utiliza~o para d~signar o '=1 tie 

caracterizou os casos em estudo ao longo dos mandatos 

observados. Isto porque em ambbs, na maior parte das 

si tuaçues de conflito, e tarn'c,érn na busca de parcerias, a. 

autonomia municipal não cedeu à submissão. Houve:r·ó.m 

situações limites onde a opção estratégica 

condescendência com relaç<3es intergovernamentais 

imperfeitas, ou, injustas. 

Para análise destas tentativas parte-se sempre de situações 

,::oncretas que motivaram a ação municipal, se.ja ela pela 

busca de recursos Íinanceiros, pela participação ern 

processos de negoc iação com o governo do est.ado ou com 
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agências de financiamento, oelo acesso à informaçOes técnico 

gerenciais etc __ 

Perguntado sobre as estratégias de ação E:m ter'mos , ~ J... • 

PO.LlL,lCO-

int:',ti tucionais para o enfrentamento de questões ligada:=:: é\ 

agua. ° prefeito de Santo André inicialmente esclareceu 

haver duas dimensões distintas na sua gestão: as iniciativas 

especificas da própria administração municipal e a dimensão 

das iniciativas intermunicipais. o critério usado para 

determinal'.' uma ou outra decorre principalmente do aspecto 

ter'ri tOlo'ial do problema _ A primeira estratégia serve àqueles 

problemas que podem (ou devem) ser resolvidos separadamente 

e a segunda àqueles anseios "intermunicipais" que só se 

podem "conquistar" ou equacionar" conjuntamente (e. Daniel, 

1993: 1) . 

Este enunciado dos problemas institucionais traz algumas 

informações eE:~senciais para compreensão do tipo de postura 

do prefeito de Santo André' em l-'e lação à questão das 

estratégias para o estabelecimento de r-elações 

intergovernamentais. Em primeir'o lugar, seu discurso aponta 

a opção pela ação da própria administração nos limites 

municipais. Em segundo lugar pela aç~o articulada a outros 

municípios para as questões int,ermunicipais. Não há menção 

sobre a articulação com outras esferas de poder, Beja 

estadual seja federal. A partir destas observações e 

possivel interpret~r que a autonomia deve prevalecer diante 
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de uma eventual dependência implicita as tradicionais 

relaçbes com o estado ou com a federaç~o. 

}=',x]e-sê notar aineia que ao tratar- das açi3es associadas a 

o-,."tros municípios faz uso de dois verbos: "conquistar" e 

equacionar É pOE:;sível interF·r·eta:r· que o primeir'o vêrbo 

às relações intergovêrnamentais ent.rê os 

municípioe assocú':'u::loE; frente ao estado (ou União) em t.ermos 

dê conquistas, de obtenção de rêsultados com esforço e 

competição. Por sua vez, o verbo equacionar pode ee 

referir também a uma maneira de resolver problemas relativos 

ao estado. Porém, parece ser êmpregado para designar 

'parcer-ia, esforço comum entre iguais, visando a superação de 

problemas tipicamente municipais, no plano estritamente 

intermunicipal. Em todos os sentidos ambos OB verbos indicam 

a opção pela afirmação da autonomia. 

o primeiro problema anotado com implicações sobre autonomia 

gira em torno do serviço de água municipal. Este serviço é, 

como se diz, "par'cialmente é,utônomo" pois a administraç~~o 

municipal realiza soment.e a dist.ribuição de água e a 

capt;::,ç.3.0 de esgotos, sendo que a água distribuida é 

adquirida da Sabesp. Esta empresa estatal do governo do 

estado tem o monopólio sobre o tratamento de água na Região 

Metropolitana de· São Paulo, A com isso, neBte aspecto impõe 

uma relaçd.o de dependência a todoB OB municípios por ela 

servidos. Diante deste problema, a curto prazo, não se 

\. 
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colocava para a prefeitura ele Sto. André qualquer' 

f'ossibilidade de urna E:olução eficaz, fei t.a isoladamente ou 

peló. via da ação inter'munic i"E"-,al. Tratava-se de um 1 imite 

concreto diante do qual o exercicio da autonomia não podia 

ir al.em de pr'essionar o governacior 00 estado e a pr'õpria 

Sabesp para que fornecessem água suficiente e se superasse a 

situação paliat,iva de Y'odízios entre os munic:ípiof:: servidos. 

Esta pressão se fez com base no conhecimento da evolução das 

obras realizadas pela Sabesp para ampliação ele sua 

capacidade de produção de água, obr'as que já eram 

"prometidas" pelo estado desde o mandat.o anterior. O governo 

do estado reage às pressões alegando ao :f'ovo que o interef::se 

da ação púbI ica de Santo Andr-'é e:('a capital izar a obra do 

estado politicament,e apresentando-a como conquista do 

munic ípio. Há um confli t,t) partidário por t:r'ás do epif::ôcUo 

envolvendo um governo municipal· do PT e o estadual, do H1DB. 

Por fim as obras são concluídas e o problema substantivo do 

abastecimento se reduz, não .3endo maiE:::: :nece33ár' ia (' :ceg::'me 

cte racionamento. Neste C:b.;::;C : 
. . , 

rn"lltllC: l~;a..L :çi() (i e 

Sabesp mas por outro ., ~.. ~, .. 
~ ,-:t.t~'._) :' o exercicic do poder de pressào 

d,õtdo pela autonomia municipal surtiu efeit,os em termos 

concretos. 

o segundo problema se colocou para o prefeito j á na metade 

de seu mandato, quando o serviço municipal aventava a 

possibilidade de produzir autonomamente uma certa quantidade 



74 

de água retirando-a da represa Billings, que beira uma área 

de Santo André, trotando-a e dist,ribuindo-a. Est,a soluç5.o 

nào significaria uma autonomia completa em relação ao 

da Sabesp mas permitiria acrescentar 

quant idade:::, adquirida~=;, um perc:entué:-ú significativo para <) 

suprimento da população local. Para esta iniciativa adotou-

c',=, tambénl a ação iE::olada municipal pa:r'a a realização de 

estudos ae viabilidade. Ao final concluiu-se que não seria 

viável sob o ponto de vista político e econômico. 

Poli t.icamente por'que tal captação de água da Billings 

dependeria de uma dupla outorga por parte da Sabesp e da 

Secretaria de Ener'gia e Saneamento através da CESP, p8.ra 

gar'antia dos níveis mínimos para geração de energia 

hidrelétrica. Além de não haver tempo suficiente para a 

negociação política destas outorgas, a possibilidade de 

obtê-las parecia remota. Finalmente, a prefeitura temia que 

realizando tal obra, a Sabesp suspendesse o fornecimento dos 

volumes de água correspondentes ao que se produziria 

autonomamente, e isto a urn Cl.u::to {nu i to e levado para o 

município. 

Este último aspecto do problema indica novamente qual é o 

limite representado pelo monopólio da Cesp no setor e na 

região para o exercício efetivo da autonomia municipal por 

parte de Santo André e da maior parte dos municípios da 

R.t"1SP, sem fontes alternativas. Esta relaç:5.o de dependência 

tende a prevalecer, a menos que os serviços voltem a ser 
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autônomos e a S8.besp seja fraoionada entre vários 

nao interessaria à autonomia munioip8.l, mesrno E:~e com 11mi teê:: 

parfi aquisição ele Sl.lôS cotas para evit.ar o controle 

concentrfido em maos de um ou poucos. 

Outra problema enfrentado exigiu umfi estratégia mais 

c~()nlr:lle:{a em termos de r~e lô.ç:t'ies intergovernamentais, 

envolvendo municipios, áreas diversas do governo do estado41 

e, direta ou indiretamente, relações com uma agência 

financiadoia internacional: no que se refere a interface 

com outros níveis de poder, com outros municípios, uma outra 

questão crucial para. nós foi a canalização de eE:~gotos" (e. 

1993::3) . As re laçôeE~ intergovernamentais 

estabeleceram de maneira diversa em r'elação à questão de 

esgot.os em duas fases, a da elaboração da sol iei tação de 

financiamento e a fase ele negociação propriamente Em 

ter-mos técnicos o serviço municipal r'ealizava a captação na;,,: 

residências e levava até córregos ou rios, já que a estação 

ele tratamento do ABC, pertencente à ~3abesp, estava em obre,s 

e seu término dependia de negociações entre o governo do 

estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

41. Uma definição anali tica para a questão é dada por 
Lámparelli: "Poderíamos relacionar dezenas de problemas CLIJO 

ámbi to extrapola os 1imi t.es do município. .c.sses problemás 
não têm solução possivel sem a cooperação entre diferentes 
agrupamentos de poderes locais, a coordenação e o 
financiamento dos poderes estaduais, além da supervisão e da 
ajuda suplementar do governo federal (Lampare11i, in Fundap, 
1989: 185) . 
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As relaçOes estabelecidas com os municipios vizinhos e com o 
• 

estado visavam a construção de coletores tronco que fariam a 

ligação entre o sistema de captação dos esgotos residenciais 

e industriais e a futura estação de trátamento, desimpedindo 

c:onJunt.Q porque pas;;:;am por maú:; de um município nos quais 

interligaçOesdevem ser feltas e porque chegam à estação de 

tratamento que é uma obra estado. o conjunto de obras 

referentes aos coletores deveria ocorrer em paralelo à 

construção desta estação. Para tanto, diz o prefeito, 

"manifestamos em algumas oportunidades ao governo do estado 

o interesse -:;].ue nós tínhamos em part.icipar de uma 6.ç:ã.o 

conjunta q1.<e perml tisse captar recursos, financiamentos, 

r.·ara viabilizar a implantação ele coletores tronco e 

s1mu1 taneamente a isso, também a dr'agagem do cursos d' água" , 

até então prejudicados pela emissão de esgotos (e. Daniel, 

1993:4) . 

A estratégia proposta foi a "ação conjunta", que pressupcie a 

autonomia das duas esferas e a complementação de atribuiçôes 

em articulação. o município de :3anto André 

construido alguns coletores com recursos próprios, o que o 

habilitava tecnicamente para tratar do assunto no mesmo 

nível que o estado. Os contatos com o governo do estado eram 

feitos diretamente ~;ela a principio sem 

intermediaç::to do Consórcio Int.ermunicipal que reunia todo;;:; 
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()S rnt~I1ic:ipi()S irlter·8é~E:~acl')E. DeI1tr'e SLJ.aS açOeE~:- () pr'efei tCi ele 

André, estabeleceu C~()·rl t. a to com a assesscll-.ia de 

relações i-ater-nacionais do gover-no do eE":;tado antes de uma 

negociação com o BTD nos EUA, levando a idéia de 

financiasse o conjunto da obra ... Nós tentamos t,ambém Lun 

contato direto com o BID. Eles me disseram '~ue não podiam 

r-8;:::;,-::;.1 ver est-e problema diretament.e com o 111unic í pio, que est.e 

,_:ieve:r- ia ser' tr·at.ado at.ravés do estado por problemas 

técnicos". Avaliando este fat.o fez o seguinte comentário 

sobre sua estr-atégia: "este é um problema que não pode ser 

resolvido por um só município", e mais, .. faltava prática 

da administr'ação municipal tanto pa:r-a negociar com o est.ado 

como com o banco (e. Daniel, 1993: 4 ) . Segundo " -.,. o re.La-co, nao 

faltou somente a capacidade de negociação, mas o banco 

alegou que a negociação não podia ser feita com os 

municípios por questões t.écnicas. De toda forma, este deverá 

ser um: dos maiores desafios para o exercício da autonomia 

municipal; adquirir a plena capacidade para t.ornar 

empréstimos sem qualquer aval da est.ados e sem 

qualquer intermediação. Tal moment.o , entretanto, não chegou. 

o C::onsórcio Intermuncipal da Bacia do Tamanduat.eí-Bi_llings 

esteve também presente ao longo do processo e, cogitado como 

t.omador· ele empréstimo ou como negociador junto ao banco, 

também não foi aceito. Agir através do consórcio era de toda 

forma estratégia importante para o conjunto dos 

munic ípios, no exercício do poder e aut.onomia local em prol 



do interesses regionais_ Este programa de obras no ABC era 

part.e elo proj eto de recuperaç;3.o do Rio Tietê que pa.E;sa por 

L,ma revisão do ~:;ist-ema de ;3aneament,o da Grande :::;ão Paulo 

( Sanegran ) _ Referindo-se a 

coordenadora do consórcio 

complexidade da quest,ao 

O.lZ: "1 ' -naJCi prefeito afim 

a 

.-1 -. 
u.t 

ca};.-ac:i talo, su'::1. prefeitura para bancar a briga por-que tem que 

haver gente que vá lá para fazer- as perguntas e que saiba 

dizer o que queremos le. Pacheco, 1992:2). Ou seJa, o 

exercioio da autonomia passa pelo crivo da capaoitaCâo 

técnica e também politica para negociação oom o estado. 

Por outro lado. sua coordenadora relatou sobre a boa 

capacidade c!l ... .iacla no para 

informaç~o: nisso a gente perceoeu que a administração 

e'3tadual est,á mui t,o lenta e atrasada _ .. a Cetesb não tinha 

mapa da região (com) (Ia coletores instalados, 

projetados, os em obras etc. N~o tinha nem a base 

mapa foi feito (sob a coordenação do Consórcio, em) ... sete 

pedacinhos, dos sete municípios depois foi colado ... A 

Cetesb pediu emprestado para gente, para apresentar numa 

reunião com o BID porque oom toda infra-estrut,ura que 

eles tem, não tinham um mapa decent,e, decente nem 

indecente ... " (e. Paoheoo, 1992: 4) _ Trata-se de um episódio 

cômico mas importante para se retratar em que termos se dá o 

exercício da autonomia munioipal, nos detalhes das pequenas 

conquist,as. O processo de capac i tação. passa pela própr-ia 

prática, neste caso envolvendo os sete municípios' que seriam 
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atingidos pelas obras, fizeram seus pri':>:pr- ios 

diagnósticos de situaçao através de mapas. Do ponto de vista 

municipal, pode-se dizer que os conceit,os de "autonomia" o-u 

"de:::;centralizacão de poder" significam lut,a por pequenos 

espaços como estes, nas áreas de fronteira entre as esferas. 

Por outro lado, este epiE::ódio retrata um e::::forço conjunto 

entre os municípios interessados, o consórcio intermunicipal 

e o gc,veY'no do eE::tado na preparação de documentos. Por 

outro, há um esforço paralelo dos municípios autônomos e do 

consórcio, de pressão sobre o estado. A medida destas duas 

estratégias é dada pela medida da manutenção da autonomia e 

do bom senso para realização substantiva dos proj etos que, 

como se disse, só é perceptível em situações concretas como 

esta. 

Havia de um lado o interesse municipal no estabelecimento de 

r-elaçê:ies com o BID, mas por out.ro, havia uma exigência do 

pr6prio banco, para que os municip~os fossem integrados ao 

projeto nos seguintes termos: "até ent.ão o governo do estado 

tinha (contraído) vários financiamentos (para) o 

plano de esgoto, mas um dos impedimentos do BID para renovar 

o financiamento (a convocação dos municípios, deu-2:e) 

porque a parte que era de competência comum entre estado e 

municíf·io, nunca foi feita" (e. Pacheco, 1992: E»). E isto di:::; 

respeito principalmente aos municípios com serviços 

autônomos pois aqueles onde a Sabe-sp atua c:CJrnCl 

concessionária, através de seus contratos já existentes, boa 
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parte das obras foram feitas. A Sabesp de certa forma 

"de:t:',enclia" oos convéI1io~; corn ~3antc André, Sao Bernardo e São 

Caetano para seguir com as obras. Nestes convênios, os 

munic ípios c:oncorcLs.m que f:;eUB esgotos seJ am enviadcs para a2, 

estaç3es de tratamento da .~ , 
oóoeE~};1 c: ainda, permitem as obras 

em seu território. 

Est.a relativa "dependência'" da Sabeé'::p poderia ter E::ido usada 

como instrumento de barganha em prol de uma maior autonomia 

dos municípios, por exemp~o: na participaç~o nas negociaçô~s 

com o próprio banco, o que não foi feito. TodoB, menos São 

Caetano, que não teria obra0 de co letores, aE::sinaram OE:: 

suj ei tar-qe às exigências de a:mbas a.s partes, goVe:r'DO do 

estado e BID, sendo que o convenio, assim se diz: "é uma 

carta em branco, agora, ou esse convênio era assinado ou 

pa:calizava o programa porque era exigência do BID Os 

municípios ficaram numa pC;2:ição de que se não aE:;sinassem 

seriam acusados de impedir a despoluição do Tle~e. Mais ou 

menos foi isso que a Sabesp e a Comissão Execut i 'la (do 

Projeto Tietê) sugeriu em várias reuni5es: voces ficam 

criando caso, vocês vão sel~' responsáveiB por não 

despoluirmos o Tietê", mais ou menos, o tom era eSBe (e. 

Pacheco, 1992: 5/6). Uma posição mais firme elos municípios 

significaria uma conflito político com vários out.ros 

municípios interessados no programa, além de toda a opini~o 

pública profissionalmente mobilizada para o programa. 
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I--!ouve ainda mais um aspecto negociaI em torno do mesmo 

C'olrv-ênio e onde, novamente, a autonomia munic ipal cedeu 6..B 

evidências do histórico poder' da Sabesp. Previa-se em seu 

texto que as prefeituras seriam ouvidas anteriormente ã 

Ilxaçao das tarifas de água e esgoto pela Sabesp. Tratava-se 

ele "(l{na forma -, -lH;; compensação" pela cessão dos 

mLmicipa_~.s à Sabesp e também de um "direito" adquirido pela 

re,:;l ização de obras do sist,ema nos municípios. Por outro 

lado, estas tarifas iriam ser repassadas pela Sabesp ao 

municipio que por sua vez realiza a cobrança dos usuários já 

,;'I.1e (; serviço de distribuição é municipal. O ôm.lE: político 

do provável aumento das tarifas devido ao custeio dos novos 

6er'viços de ;:'ratamento e ao pagamento pelos investimentoô 

seria arcado pelo município, já que a maior parte da 

população não ignora o papel da Sabesp no sistema. 

Para tal negociação das tarifas, os municípios necessi tav8.ífl 

das planilhas de custo da Sabesp que até a ocasião nunca 

foram divulgadas: "o diálogo com a Sabesp, com o governo do 

estado, é muito difícil" (e. Pacheco, 1992:5). Mais uma vez 

p:r'evalece o poder hegemônico da Sabesp na relação 

intergoverna~ental com o município. É notável como a 

tradição de poder desta empresa prevalece sobre a força 

legal de um convênio com O~3 municípios, visivelment,e 

prejudicados, primeiramente, no exer'cíc io da 1 i berdade de 



contratar, e em no L~Sl1.fr·-u tl) (),.3.B gai.-'al1 t i.3.8 

tal firla:rncrlte, 

T'C,3,t.ê).'J,=:'-;3e '_J_,=, &lgumas obras previ:3tas no escopo elo programa 

a ser financiado que, E:Ô tardiarnent,e foram ident,i ficadas 

devido a retençdO de -documentos por parte da Sabesp. 

Concluiu-se assim, na prefeitura, que poderiam fazer par-te 

do pr'og:r:'ama municipal de obras auto-financiadas não havendo 

port,anto interesse que fossem feitas através do 

financL:unent,o do BID, cujos Jllroô eram muito elevados. A 

3abesp respondeu que "isso já está fechado". Coloca-se a 

questão: porque não negociar diretamente como BID neste 

particular? A resposta dada pela coordenadora do consórcio é 

':;1ue "há uma certa hierarquia nestas coisas é difícil 

politicamente você ir ao BID reclamar do governo do estado". 

Enquanto isso o Conselho E:.(ecutivo do Tietê dizia "isto já 

está andando, já foi feita a qualificação das empresas para 

concorrência, qualquer virgula que mudar atrasa tudo". 

Conclue-se dai que os municípios, através do Con::::ôrcio do 

Tamanduatei e Billings, que é parte da bacia do Tietê, não 

tinham qualquer ,ingerência sobre o projeto de despoluição, 

suas concorrências etc. Ao contrário, a pressão sofrida p~lo 

município é dupla, por parte da esfera estadual, somada a 



83 

esfera internacional e por mais justo e :r·ac ii)nal 

~enna sido o argumento da prefeitura. A prática falou mais 

,:1.1 to e (; p:r'ograma do Tietê se impos \:::omo defi.ni tivamente 

estadual. O fato reforça o argumento deste trabalho de que a 

autonomia prevista em lei e as competências cancaI'rentes que 

dela decorrem, encon~ra seus maiores limites na prática oaB 

re:aç~as intergovernamentais e internacionais, 'fiarcaaas ?sln 

, , 
.L;::tc!..:: al~uns avanços em temos ::'-'e lações 

Esta mistura de tendências é que torna 

co;nplexa a análi:::::e das relaçôes de Santo André que conseguiu 

iniciar uma negociação com o Banco Mundial, através do 

consórcio, para financiamento de um programa de gestão de 

.l.l:ZO. Trata-se de uma nova área, parte da oneta ecológica 

põs-Rio 92 o que dá aos municípioE; um maior acesso e uma 

melhor condição de negociação se comparada ao tradicional 

setor de saneamento, com seus pl'ocedures já arraigados. Isso 

não quer dizer que não haja problemas nesta pa;r,ticular 

solicitação de finan6iamento, pelo contrário, o EIRD se 

posicionou contrariamente ao financiamento do consórcio. Em 

contrapa:ctida, aceitou ana.lisar a proposta de 1J.111 

financiamento por via de um ou dois municípios, em nome dos 

demais, para r'eal ização das obras de interesse 

intermunicipal. Nota-se como os municípios dependem de uma 

série de novas informações para o desempenho de uma gestão 

efetivamente autônoma. 



Ern r·esr>ost.a à pey·gunt.a sobre q1..1a1 o pr inc ipal inin-.igo dos 

municipios, a ooordenadora do cons6rcio respondeu que o mal 

é exatamente a falta de acesso às informaçóas que o estado 

possue 42 . E para contornar esta estrutura de subordinação. 

() E; iTilJ.r.! ic i};.l ic~s contam com o dispo::ütivo 

(Ar-t.150 da Con2:tit.uição do Estado de :3ão Paulo) que obriga 

"'<:. ,_", "-I que t1etropoli tana a criar um 

conselho com participação paritária dos municípios. Na 

prática, eles não estão funcionando. Houve até um caso 

concreto de limitação à informação da Eletropaulo aos 

municípios sobre o bombeamento do Rio Pinheiros. Est.a 

quesL.ão do bombeamento extr·apoló. o problema ee:pecifico e 

envolve relaçOes complexas entre municípios bem como entre 

municípios e estado. Quando realiza-se o bombeamento, 

r-eclamam os municípios situados em torno da Billings que 

sofrem oom a chegada do esgoto paulistano. Inter-rompido o 

bombeamento, reclama o município de Cubatão, alegando 

necessitar da água do planalto paulista para suas 

indústrias, e reclama também o governo do estado pela 

interrupção da geração de energia na usina serrana de Henri 

Bordem. Reclamam ainda os munic ipios a jusante de ::,ão Paulo, 

localizados no médio Tietê, do qual o Pinhe iras é (foi) 

42. "Acho até que dentro do governo do estado você pode dar 
nome aos bois a Eletropaulo p uma caixa preta. Para 
consequir coisa da Eletropaulo é terrível. N5.o consegue, 
eles são 
mas isto 
pede 

truculentos. A Cetesb e um pouco mais acessível, 
nctO . quer dizer que forneçam oe:: dados que a gent.e 

A Sabesp é muda." (e. Pacheco, 1992:9). 
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tributário, já que com o bombeamento, eles fioam livrea de 

sua carga adicional de poluiçào. 

Devido a estes conflitos, a estratégia do Consórcio do 

Tamanduatei-Billings foi se posicionar de forma neutra: 

fiC~r·i-l1J.e acl-1cJ ';IJ.8 'clã() Y'esc)l v"'e (};)() is) nãc> estãci 8'lllac: i C)il éi.cla c) s 

esses problemas correlatos". referindo-se aos sistemas de 

tratament.o pr'évio das industria:::: e ao funcionament.o pleno do 

sistema de tratamento da RI"íSP (e. Pacheco, 1992: 10). Mesmo 

c:c .. m este . 1 ' CUlCaGO do médio Tietê 

começaram a se organizar através de um consórcio para 

combater a parada do bombeament.o. Trat"3.-::::e elo pr-ünei:t'() e 

único exempto deste trabalho onde se coloca um potencial 

...... ., • I 

CC;11I II "Cc' entre ou 1"11e Sn1(j , entre rnll"Ci i c í };Ji{);3 ()1J. 

consórcios. E todos estes canili t,os, potenciais ou reais 

dependem das informaçi)es da Eletropaulo para ::::erem 

equacionados. ao menos do ponto etE:; vista técnico, .já qL<e a 

questão do bombeamento envc, 1 ve aS'f,ecto:3 mui to complexoE:: da 

engenharia hidrául ica. Nada ,::;e sabe, por exemplo, sobre o 

tipo de sedimento que existe no fundo da Billings. sobre as 

porcentàgens de metal pesado a.i pl."esentes et.c. Da mesma 

forma, de se: Ci[1118 C e - E~e elo' leito do r'i,) 

Pinheiros que, especula-se, deve ser horizontal ou negat,ivo 

para facilitar o bombeamento a montante. Sobre ° rio, fala-

se ainda que em alguns :!;'ont,os estaria. abaixo do Tietê, do 

qual deveria ser afluente, para facilitar seu refluxo, 
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aproveitando a água do rio principal da bacia para a 

Bil:ings, principalmente nas secas. 

Em toóos estes casos :,10ta-se que o e;,zey·c íc io da aut.onomia 

ação i:nter·g()"ver11arnerltal. Há '=lu.eé~t,ÕeE:! (~tle eE:~c~al=)arn ac; ;'·()Ciel-· els 

compreensào do município e portanto, sua capacidade de 

negociaç50, fator ecessial para este período ae reforma onde 

cada um tenda a lutar pelo seu interesse. 

Quanei;:::; observados de ação d.o governo municipal de 

Riracicaba ~. ., G1V1Ciem-se em dois grandes bloc!os, c) pr-imeiro 

ré f 8Y' ij:1clo- 38 ac) E:~ de 8.:r·t, ic:-ulaç:ã() politic.s 

institucional no plano regional. ou seja, ao nivel da bacia. 

o segundo bloco refere-se à defesa dos interesses regionais 

organizados através de relações estabelecidas pelo Consórcio 

Intermunicipal da Bacia dos Rios Piracicaba e Capivari, cm 

diversos setores da Administração direta e indireta do 

governo do Estado de São Paulo. Estes interesses regionais 

do município não somente vêm representados pelo 

Consórcio, mas são construidos e amadurecidos através desta 

associação da qual a prefei tur-·a de Piracicaba é protagoni::::ta 

desde sua fundação, além de ocupar sua presidência. 

Tomados estes dois objetivos de caráter geral, cada um deles 

se compOe de objetivos intermediários. O primeiro, referente 

a articulação paI í tico- insti tucional da região, se deu em 



aproximaçâo d.a prefeitura de 

Braganç~ Paulista em relaçgo a ae Piracicaba, motivada por 

do rio que serve os dois municipios, Braganç~ a montante e 

Piracicaba a jusante (ver carta da bacia ao fil1ó.l Ct() 

Neste encontro 811tr'e os prefei t,os, c;uj a 

iniciativa. fC.ii a.uti"inolrla e independente de 

inf1-üencia do estado, discutiu-se u.ma pr'oposta de trabalho 

em conjunto, que apontava para a articulação dos municipios 

da região. Para esta articulação, organizou-se dois grandes 

encontres regionais para os <;tuais todos os prefe i tos foram 

convidados, além de outros setores da sociedade. No primeiro 

encontro em Campinas, foi proposta a alternativa para 

articulação da r'egiã.o através de um 

interm'Lmic ipa1. Esta idéia amadureceu e já no segundo 

encont.!:'o, em :3umaré, se deE:;ignou um grupo executivo para 

encaminhar a formal izaçâo do Consórc io e a documentação 

legal para adesão dos municípios. O conE;órcio foi fundado 

com doze associados e atualmente conta com vinte e sete 

municípios43 • A medida em que foi se dando a associação 

livre dos municípios, foi sendo vencido o primeiro desafio 

institucional da criação e sobrevivência do consorClO. 

Através da realizaç~o de debates, encontros e ações 

concretas a associação se firmou entre os principais atores 

43. Ver 
consórcio 

na carta anexa os 
marcados com um ponto. 

munic;ípj_os integrantee; do 
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da regida, ganhando destaque entre 06 consórcios ao nivel do 

estado de SdO Paulo. 

Dentre as ações concretas que realizou, a p:cirnei:ca ê:::e 

trata-rva ele "resf/ostas 1)ern };)r'ó.gn1atlcaEi ·;t"1J.e o c;{")Dséjr,·:::icl "vsi() 

da!ldo para a opinião J?úbl ica e aoE', própr ias pr'efe i tos ao 

longo aes~e periodo " ... projetos na área de reflo~estamento 

e ,?:coj et,os de c:o::mE:ul tor-ia para est,açdo de tr'::i.tamento de 

esgote,." (e. Machado, 1992: 8 ) . 

;30bre a segunda demanda diz-Be "o pr- inc ipal produto ';tue nós 

de:3envolvemos nest.es 3 anos de existência do Consórcio foi o 

amadur'ecimento de uma estratégia para enfrentamento global 

elo f.,roblema (da bacia do rio Piracicaba) que vai desde ;,j. 

, ,-. . ';( oeLlnlçô.o das prioridades até ()S 3istemas de 

financiamento .. . ". 

Ou seja, o Cons6rcio produziu um grande plano diretor para 

a bacia, com base nas pl'.'-ioriclades locais e apontaDdo para 

uma unidade regional. 

Ambas as iniciativas para a região se apóiam no mesmo 

principio que motivou a primeira reunião entre Bragança 

Paulista e Piracicaba, ou seJa: esta cadeia de problemas 

que se estabeleceu num rio com as caracteristicas do Rio 

Pir'acicaba acaba nos conduzindo à esta idéia de que s6 
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at:r'avés da cooper'açào entre 03 fflunicipios será possível a 

recuperação ambiental". (e. ;1acl1ó.do 

Analisados sob o ponto de v L:; t. 2. da ~ , ,. L.en 1:, a L, l va ele autonomia, 

estas açues significaram um gr8.nGe avanço, constat.ado pelo 

prefeito da seguinte forma: nós nao viamos como o estado 

podia resolver sozinho este problema da recuperação da bacia 

como um todo". Nós sentimos wna certa dificuldade por parte 

dos técnicos: Eles tinham idéia dos problemas mas não 

tinham força política dentro dos órgãos resporu:::áveie. para, 

por exemplo, priorizarem um problema". Per·gunt.ado sobre que 

órgãos ser iam estE:S o pre fe i to r'eE:;ponde: "DAEE, eETESB, 

Secretaria do Meio Ambiente e assim por diante". Ficava 

f,atente pelo que víamoE:: e pela própria situação do Governo 

do Estado a crise economica .... que os municípios tinham que 

se mexer, porque não podiam depender das benesses do Governo 

do Estado" (e. Machado 1992:3) 

A autonomia no caso é necessária, não é somente um direito 

ou uma garantia. "Experiências de organização aut.ônoma dos 

municípios são escassas. Só os municípios economicamente 

maiE:: fortes e que tinham e:·:periênciós de Çt.utonomia, mas 

experiências regionais de busca de aut6nomia neo eram muito 

fortes no Brasil". (e. t1achado 1992: 3) 

Se por um lado a autonomia aqui diz respei t.o à independência 

dos municípios e da região face ao estado, que por sua vez 



nâo poderia dar' cont.ó .sozinho desta problemátic,~., há "iJ.ma 

segundó dimensão desta mesma quest~D: Não se trata do 

eSIorço por uma articulação regional, mas de tomá-la como 

um apoio .j á constituído e como instrumento ele lutó para 

v'rol t.ç:i.r·-~;e };lõ:r'a f()r'a d.a r'egíão e erlfl-'9-i1t.al-· q"\.lestõeE~ d.e 'f;(jcler' ':' 

questões jurídicós, institucionóis e financeirós no plóno do 

eE:~t.ad_c;. Ef3t.e ê o segtll:1cl() C;()rl~JIJ.rltc; ele met.as elo (;';)11E~(:,rcic), 

conceitualmente elencóelos neste trabólho entre os móveis 

paró conquistó dó convivência democrática federativa. Estas 

conquistas no plano das relaçbes entre esfei.-·as foram 

formulócias pelo prefeito, em t,er'mos de ampliar e 

"aprofundar" as relações inter'governamentais com o estado. 

Como e:{emplos, apontou a necessidade deste "aprofundamento" 

com o DAEE. CETESB, SABESP ,CE2,P nUlna per:::q;·ecti '.la de "t,roca 

o.e experiências 'L.écnicas de que "exist.em também na 

região": de que direc ionam "suas prioridades para região" e 

finalmente de "atraí-los para programa" . Os nomes 

e.rrolados não são aleatórios .já que fizeram par'te do rol de 

relações de fato ocorridas ou ao menos buscadas, mas parte 

do consórcio e também da par'te pessoal do prefeito. Seus 

objetivos ficam bastante claros e o desenrolar dos rneê\lrtOE:\ E\e 

dá através de uma complexa rede de relações complementares 

(e as vezes contraditórias) com os vários órgãos. Este 

conjunto de relações constituem concretament.e as 

tent.a ti vas do a',lanço na autonomia municipal, no caso de 

Piracicaba, na maioria das vezes estrategicamente ligada a 

autonomia regional. 

90 
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Como j á visto, a Sabe:'?,p é o órgd() execut i vo do governo do 

estado para questões de aba.3tec iment,o e :=;aneamento qL~e for'arn 

outras razôss que S81·âo arroladas, buscou-se contatos com a 

ela ~:1ó..oe2l=!:;< () at-L~al e () d.riter·i()r·~ t,Gelos me r'ec.eber'am ln1..lito 

oem e concordaram da necessidade da Sabesp desenvolver 

esforços para ampliar os seus investimentos na região e 

buscar uma cooperação conosco (mas) sequer um convênio 

(Machado, 1992:). Indagado sobre as razbes deste 

afastamento deu duas respostas. A primeira relativa ao 

Sisterna Cantare ir'a, c:onst.r'uido e clperado pela 

através do qual se capta água da bacia do Piracicaba e, após 

tratá-la, distribui-se na face oposta da serra da Cantareira 

J::.1ara a Grande Paulo ( apr'oximaclamente 30% da água da 

região provêm deste sistema). Afirmou que este conflito está 

resolvido através de acordos que proíbem o aumento da 

retirada da água. 

A segunda suposiçao para o afastómento da Sabesp é que ela 

tem a própria Região Metropolitana de São Paulo como 

prioridade, o gLle cCJlnI-lr~eellC1E: (i J;)r'ogl"'arna ele :r·ec;\J];ie:{,é .. ç~d() 

Trata-se de uma hipótese 

razoável imaginar que um pr'ograma deste porte seja o 
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bastante ndo somente para a Sabe:=~p rna3 I-'ara o gover:no do 

estado, em termos de investi~ento. Mais do que isso, trata-

se i"naio'C' E:isterna, da R . P'l . ~3 . P . , latinoó,mericô.rlo, 

t;.l cl r't.a:rltc}:, c:c>rn -Ll.illô r:.~:r·C)jeçdC) il1.ter·:rlac:iol:1al. Tal afa,é;tarnentc) 

:cndic.3.um conflito entre a b8.cia '-:i"u.e serve a São Pa1J.lo e o. 

bació (.].ue serve a Piracicaba, onde, aquela se impõe. Nem por 

isto as tentativas de persuasão do consórcio do Piracicaba 

t.endem ;::-1. 3<31:"- int.errompidas, mas ao contrár ia "acho que está 

fal tóndo de nossa parte (Consór-c io) uma cobrança maior da 

j á que ela se finge de mor-ta, nós deveríamos 

acordá-la isto é uma autocrí t ioa t.emos que estar 

fustigando mais a Sabesp". Há uma justificativa muito clara 

para isto por parte do Consórcio: a Sabesp terá que entr-ar 

com sua cota parte de investimentos no programa da bacia do 

Piracicaba" (e. Machado, 1992:6). 

No Plano Diretor para a bacia preparado pelo consórcio, a 

Sábesp é apontada como o braço direito do governo do estado 

para dar sua contrapartida aos investimentos do BID, a quem 

a solicitaçêi.o já foi enviada. O argumento é que a SabeE:~p 

tem uma grande responsabilidade na região, principalmente 

por causa de Ou ela é um dos 

usuários da bacia, ao lado de munioipioE~ como Campin8.s e 

Americana. Aqui se reproduz a situação ocorrida no ABC mas 

empréstimo elo Banco r1undial e "fia:r- t. i (: i f.'B.Ç d () , 



,..-, . . .. 
:,- ... [êtC :;"C:ê. Ot7i. 

impor ~ S~besp uma cota-parte. No caso de Piracicaba o 

para que ocorra. Não há ainda uma :=:"oluç:ão ,jurídica par-a 

d8finir- um titular no plano regional que F'üG8SSe S8r o 

tomador já que ° Consórcio não eBtá habilitado para lSE,:O. 

Trata-se de um dos grandes "gargalos" para a emancipação 

mlmj_cipal e exercício eie sua autonomia a inexisténcia de 

mecanismo de financiamento de caráter r8gional que não seja 

feito através do 8stado ou da união. Cogita-se em Piracicaba 

da cr-iação de uma "unidade de gestão do programa pa:r-a 

captação dos recurSOf:: e ad.ministr,s.ção de todo o proj eto. 

Imagina-se que pudesse ser o próprio consórcio adaptado para 

t,=tl fim. Não há porém a respo2:ta defini t,iva sobre o seu 

ca_ráter jurídico o que leva a se cog1 tar de -'-UH ou dois 

municípios tomarem a dívida e l"'8I-,aE:sarem aos demais, dando 

ao próprio Consórcio ° papel de gestor. 

No caso deste financiamento pleiteado para a bacia do 

Pir'acicaba, a porcentagem da contrapartida gue caberia ao 

e::::tado seria de 40%, equanto c';::; munic ipios ar'car iam com 

Esta divisdo é .salutar -para d8finir o programa como uma 

iniciativa dos municípios e não do estado. Porém, 2:egundo (:> 

pr8fei to de Piracicaba, 8stes 60% significarão um enor'me 

sacrifício para os municípios, mesmo que sejam rateados 

entre eles. De toda forma, seria a únioa garantia de 



controle sobre o programa, principalmente se a Sabesp 

aceitar participar. Caso isto ocorra, se for lembrado o que 

se passa na regido cio ABC, ó_ Sabe En.:· f·ode:r-á E::ignifica:r' um 

1':':.sco pêlra a autonomia dos municípios se pretender assumir 

f·ar-a S:i. o prcgrama44 . 'la1 ri::::oo aumentét se \) governo do 

estêldo transformar a região em prioridade e passar a atuar 

sem considerar o esforço de integração regional empreendido 

at.é mc)mento '" ~. ,_"o (lec~ i é~ue.3 e p:r'ioridades 

consensadas no plano elaborado pelos municipios. São somente 

hipóteseE.~ para ilustrar o risco que significa estimular o 

estado o que por outro lado é sinal do exeroicio efetivo da 

autonomia local, transferida ã dimensão regional através do 

consórcio, i~ue por sua vez é visto como o grande 

intermediário dos municipios para lidar com o Banco Mundial 

e com a Se,besp. 

Na proporçdo que a Sabesp resiste ao contato com o Consóroio 

do Piracicaba, este exercita sua representatividade com 

sucesso junto ao DAEE, desde 02: tempoE:: de sua fundação. O 

motivo inicial da aproximação Consóroio/DAEE não foram 

estratégias para atrair inves~imentos estrangeiros, como no 

caso da Sabesp e nem sequer iniciativa partiu do 

consórcio: eu fui convidado várias vezes pelo 

Superintendente do DAEE. para conversar, trocar idéia" 

44. O valor do empréstimo solicitado ao ElD é 
milhOes, ou seJa. 50% do valor do investimento 
diret.amente e elTl 
estado de US$ 550 

conjunto 
milht1es. 

municípios e 

de US$ 275 
a ser feito 
governo do 
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(Machado, 1992:14). Na ~er8pectiva do coordenador e~ecutivo 

o DAEE via no Consórcio uma organi=ac~o 

politica para psalr recursos para a região ()3 !:)L'êfei t()E:: 

se (:c,nl~) 1 eta.in ~lc)d.e!n cClilc1uz ir a 

"tr'()ca. , uma pareer'la, 
,. , 

rn e Cl11l. a. a.In~oos p:r:ecisam de 

recursos cuja fonte A o governo do estado. Ou seja, o DAEE 

nâo é provedor numa relação clientelista, mas, é ~ao cliente 

ou, ::. ~. ,_<o prefeituras. ele uma 

relação de iguais e não de :::mbmissào. No entanto, na lei t,ê.n-·a 

do coordenador do Consórcio, o DAEE não via o Consórcio com 

esta f·erE;pectiva mas como um dependente "eles não E:aOlô.m que 

o consórcio iria adquirir autonomia e nem os prefeitos 

E:abiam ( e. t10nt ice 1 i, 1982: ':i). Ec,ta au t.onomia e de cer·t.ô. 

forma uma pequena ameaça para o DAEE .Ja que ,.:::om ela o 

Consórcio passou a realizar funçôes semelhantes a de gestor 

de bacia, atributo do DAEE. ~s~e e um exemplo importante dos 

resultados positivos causados pelo exercicio efetivo da 

autonomia municipal, principalmente quando esta se traduz em 

uma organização regional que se equipare àB organizaçe,eE: do 

estado, podendo até mesmo substitui-las. S~O implicaçees 

diret.as .sobre a :l . , " . ".' C1S"LrlOUlçao, c>u. redistr'ibuiçào, das 

competências segundo o principio da subsidiariedade. 



A partir desta parceria com o DAEE, dotada de autonomia, o 

.i :ri 5. I:: i t:i. ti i \76. 
.1 _ 
U.L! 

,- - •. !- - .-} .-, 
C;.::. L .. CU.U:, a ele encaminhar '::"0 ~:;ecret,;:~r io 'D ' oe cner'g:La 

do DAEE, a. lneE:~rna f' i..-' o ~jc) s t a. de 

finano iamento do est,ratégia era 

,~ue () .3ecretár io che fia.=:se uma comi ti va ao Banco Huúdia.l 

para solicitar tal financiamento, presume-se, como teria 

~eito através da Sabesp. A estratégia previa ainda um grande 

evento no Palácio do Governo em sao Paulo, organizado pelo 

Cons6rcio, envolvendo os prefeitos 0a região. Com o evento 

est,ariam ofer'ecendo ao Governo do Estado capi t,alizar também 

lXl 1 i t ic:ameri.te sobre o pr,:lgl-'ama, o que acabou não ocor'rendo, 

frustrando esta nova tentativa. 

irlteY'eE:~sante notar que prefe i tLl.:cas, aty'avés do 

Cons6rc:io, buscam cooptar C: Governo do Estado para os 

interesses :r'egionais n,ão o contrário, ou seja, o 

Governador procurando cooptar os prefeitos para os seus 

programas estaduais. Os instr0mentos de cooptação são até os 

mesmos, as trocas de gentilezas, os eventos de lançamento de 

programa. No entanto, o fato da iniciativa partir da esfera 

local/regional para a estadual, muda Sel1. caráter' na 

perspectiva da autonomia e da conquista c18. igualdade 

democrática entre esferas de poder DO plano do Estado. 

o silêncio por parte das agências do governo do estado, como 

por e:·:emplo da Sabesp, demonstram que percebem o risco de 

apoiar um consórcio de bacia e seus municípioE:: aSE::oci8doE::, 
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dominação estado/municipio. 



Bacias do Alto Tamanduateí e Represa Billings 

Localizaçao das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings Legenda 
~Rio· 

• Sede de Município 
•• Município consorciado 

___ Limite da Bacia 

Escala 
1 :250.000 5:....:=-~O"""""'''''''''''....d::s ==~ .. " .... 
Fonte: 
IBG E Secretaria de Planejamonto. Orçamento 

e Caordenaçao da Pr .. idência da RepLblicll

Instituto 8raeilêiro·de Gqra/ia e e,tat'-licll 



Informaçoes sócio-econômica-geográficas por municfpio, em 1991 

sto andre 
diadema 
maua 
ribeirao pires 
rio gde serra 
s bernardo 
s caetano 
sao paulo 
1. ... dados indisponlveis 

Receita Total 

Receita Própria 

Receita Receita Relaçao 

Total Propria 

Urbana Rural US$ US$ 

615112 615112 156254 83683 53.54 159 
305068 305068 68684 19554 24 
294631 294631 58119 5811 9.89 78 
85035 85035 12165 2833 773.05 110 
29848 29848 ... (1) 1066.00 28 

566330 554925 11405 216718 102947 1775.33 319 
149203 149203 51126 16404 24 

9626894 9393753 233141 2711325 1435735 52. 950A 6448.02 1493 

engloba as receitas próprias das prefeituras, as Receitas Transferidas, provenientes das 
esferas de governo Estadual e Federal, e de outras instituiçoes, inclusive privadas, 
além das opçoes de crédito, que sao recursos captados junto ao sistema financeiro. 
arrecadaçao de competência direta da própria prefeitura e que se concentra nos impostos 
municipais (IPTU, ISS, ITBI, IWC, etc), além de Taxas, Contribuiçoes, Multas, Juros de Mor 
Indenizaçoes, Restituiçoes, etc. 



Receitas Total e_ Própria por Município 
US$ mil, em 1991 

Thousands 
3000~----------------------------------------~ 

2500~-------------------------------------

2000~-------------------------------------

1500r--------------------------------------

1000r--------------------------------------

500r--------------------------------------

S.André Diadema Maua R.Plrea R.G.Serra S.Bern. S.Cael. SP 

_ Receita Total _ Receita Pr6pria 

Tolal: receita própria mala arrecada9ao 



AGUA 
:j«::m~:::::·"'·""" ~«U(>. Domicílios 

1'lllllilllllii'{Y\ Oi····:,:m:} :m: Total de com água % :.il·i·:.::::m:::~::i:: :.Iill 
domicílios encanada •• '< ..... < ................. ' •• 

sto andre 175788 170993 97.27% 
diadema 47052 40418 85.90% 
maua 7654 4338 56.68oA 

ribeirao pires 160407 ...... 
rio gde serra 76711 51607 67.27% 
s bernardo 82055 51732 63.05% 
s caetano 23422 15746 67.23% 
sao paulo 2856180 2220484 77.74% ...... Municípios nao servidos com o Sistema Sabesp 

sem coleta de dados 



Energia Consumida (em Kw/h) 

1.!li:il·:!:··!.··ii@:ml:lm::::l::·::1:::::::::::::mm Total resido rural indo pomo e servo 

sto andre 1973726 378573 - 1442009 153144 
diadema 659532 126641 - 489172 43719 
maua 705573 126367 80 549191 29935 
ribeirao pires 130234 49576 642 68729 11287 
rio gde serra 475169 12355 101 461346 1367 
s bernardo 2277020 351451 627 1768617 156325 
s caetano 696220 116188 - 521535 58497 
sao paulo 17442654 6660323 4216 6609150 4168965 



Informaçoes sócio-econômico-geográficas por município, em 1991 

!i!ili!liiili!ilijjljljijilfililj!liliiilii!llillllllllII!III":::"":::;;:::::":::::.:::::.:",.::::.!>':,,:: R~it. Receita Relaçao Densidade ;:j:m::m::,::"!j:::::::mj::j::W::':::: 
::nU/:U Populaçao Total Propria Receita Próp Demográf. Area %areaem 

:j' .mi.:::: Total Urbana Rural USS US$ /Receita Tota (hab/km2) (Km2) reI bacia 

piracicaba 
americana 

amparo 
atibaia 
bragança pta 
campinas 
capivari 
cosmopolis 
elias fausto 

extrema 
ipeuna 
itatiba 
jaguariuna 
joanopolis 
nazare pta 
nova odessa 
paulinia 
pedreira 
piracaia 
rafard 
rio claro 
sumare 
valinhos 
vinhedo 

1. ... dados indisponlveis 

Receita Total 

Receita Própria 

283630 269769 13865 43656 15268 34.97% 195.34 1452 22.27% 
153779 153592 187 37610 10870 28.77% 1067.91 144 2.21% 
50611 41242 9369 8820 2829 31.55% 109.31 463 7.10% 
86193 74658 11535 12869 7207 55.77% 180.32 478 7.33% 

108602 92123 16479 15730 7155 45.25% 142.52 762 11.69% 
846434 823850 22854 175748 77071 43.83% 951.05 890 13.65% 

34177 28813 5364 6609 925 13.10% 107.14 319 4.89% 
36666 32783 3883 7017 2458 34.39% 205.99 178 2.730A 
11628 6909 4719 2420 565 21.12% 57.28 203 3.11 oA 
14324 9084 5240 ... (1) ... 55.52 258 3.96% 
2699 1780 919 1076 326 25.57% 15.88 170 2.61% 

61587 54044 7543 ... ... 189.50 325 4.99% 
25002 19090 ·5912 10979 2170 19.26% 215.53 116 1.78% 

8185 7156 1029 1475 635 40.30% 21.71 377 5.78% 
11647 4162 7485 ... ... 36.17 322 4.94% 
34097 32003 2094 6139 1177 18.27% 549.95 62 0.95% 
36603 32828 3775 34214 8425 24.47% 257.77 142 2.18~ 

27756 26602 1154 ... ... 239.28 116 1.78% 
19091 19091 - 2230 674 28.04% 51.05 374 5.74D{c1 
8559 6561 2038 427 1480 393.51~/o 61.42 140 2.15% 

137472 132018 5454 24802 9061 36.36% 263.86 521 7.99% 
226225 224887 1338 54088 7118 13.05% 1001.00 226 3.47% 

67867 58896 7971 ... ... 611.41 111 1.70% 
33571 32960 611 12583 5232 41.26% 419.64 80 1.23OA 

engloba as receitas próprias das prefeituras, as Receitas Transferidas, provenientes das 
esferas de governo Estadual e Federal, e de outras instituiçoes, inclusive privadas, 
além das opçoes de crédito, que sao recursos captados junto ao sistema financeiro. 
arrecadaçao de competência direta da própria prefeitura e que se concentra nos impostos 
municipais (IPTU, ISS, ITBI, IWC, etc), além de Taxas, Contribuiçoes, Multas, Juros de Moré 
Indenizaçoes, Restituiçoes, etc. 



Receitas Total e Própria por Município 
US$ mil, em 1991 

Thoullnda 
200r-----------------------------------------------~ 

150r---------~------------------------------------~ 

100r---------~--------------~--------------------~ 

50r---------~\~------------------------------,.----~ 

o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 

_ Receita Total _ Receita Própria 

Total: receita própria mala arrecadaçao 

1 piracicaba 9 elias fausto 17 paulinia 

2 americana 10 extrema 18 pedreira 
3 amparo 11 ipeuna 19 piracaia 
4 atibaia 12 itatiba 20 rafard 
5 bragança pta 13 jaguariuna 21 rio claro 
6 campinas 14 joanopolis 22 sumare 
7 capivarl 15 nazare pta 23 vaJinhos 
8 cosmopolis 16 nova odessa 24 vinhedo 



AGUA 

!!!!!!!!li!!!!!li!!l!l!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!!! 

Domicílios 

Total de com água % 
domicílios encanada 

piracicaba 83912 70306 83.79% 
americana 44541 41244 92.60% 
amparo .... * ...... 
atibaia .... * * •• 

bragança pta 34442 21313 61.88% 
campinas .. .o. ... * 

capivari ..... .... 
cosmopolis .... .... 
elias fausto .... ..* 

extrema .... ••• 
ipeuna 1026 495 48.25% 
itatiba 19399 12936 66.68% 
jaguariuna ...... ••• 
joanopolis 3322 1287 38.74% 
nazare pta 4999 800 16.00% 
novaodessa ••• .. .. 
paulinia 9833 8120 82.58% 
pedreira ..... .. .... 
piracaia 6548 3251 49.65% 
rafard ••• ••• 
rio claro ..... . ... 
sumare 58328 46674 80.02% 
valinhos ..... .o ... 

vinhedo .... .... .... Municípios nao servidos com o Sistema Sabesp 
sem coleta de dados 



Energia Consumida (em Kw/h) 

'ill"\:'!':'lii:'!:!::\!,i'i:'!'I'!"!','i!llli'II'":!III Total resido rural indo com. e servo 

piracicaba 890789 169049 13055 640472 68213 
americana 913299 93172 772 784035 35320 
amparo 124561 25294 11742 80058 7467 
atibaia 111031 53983 21687 19603 15758 
bragança pta 189306 50840 12092 111158 15216 
campinas 1395344 564516 21724 507417 301687 
capivari 62476 16033 3819 38009 4615 
cosmopolis 48688 16031 8899 19751 4007 
elias fausto 10966 3040 3846 3449 631 
extrema ... (1) ... o ••• ... . .. 
ipeuna 3256 947 688 1447 174 
itatiba 155162 32954 9112 101422 11674 
jaguariuna 68390 11759 21954 32119 2558 
joanopolis 5873 2431 1392 1459 591 
nazare pta 8076 4840 1258 1192 786 
nova odessa 105968 16455 1233 84188 4092 
paulinia 313003 18511 2978 266779 24735 
pedreira 72239 12858. 1124 54704 3553 
piracaia 19712 7070 3303 7953 1386 
rafard 8677 3620 503 3980 574 
rio claro 250982 76525 11353 139146 23958 
sumare 471837 96204 7487 349152 18994 
valinhos 355992 39192 8341 293165 15294 
vinhedo 106773 22160 2813 75612 6188 
1. . .. dados indisponíveis 
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9.3 

Capítulo IV - Conc~usões 

Partindo da problemática dos rios c das bacias hidrográficas 

()t)ser"'/ó.ç:ãCj rle três }:lrefei ::,l..i.r·aE:~ nlLlnic:i};:,ais elc) Eê~t.'::tcl() ele ~-:IÓ.() 

:Põ.l1lCj, a-.Ci.alizar' as r-elaçc,es i:ntel-'gover'rlanlellt,ai~~ 2~c}1) Ci l=--'()ÍltC) 

(te "·lista. CICiE; a-'varlç!c;ô d.ernCicr'átic(jS e (ló.8 litni t.alltes ~)al··a c) 

exercício da a.utonomia local. Privilegiou-se ,3. análise daE:: 

relaçoes com outras prefeituras e com a esfera estadual de 

governo. A lógica das águas orientou a identificação dos 

objetivos e estratégias de articulação entre esferas no 

marco institucional da autonomia municipal. No contexto 

federativo e' democrático, a autCinomia e 2.inônimo ele 

liberdade e pode~ P0litico, constitucionalmente garantidos. 

Porém, o aspecto formal desta garantia deve manifestar-se na 

prática. Dai o interesse pela observação do exercício da 

autonomia nas estratégias concretas das prefeituras de 

Penápolis, Santo André e Piracicaba, na gestão de suas 

relações intergovernamentais. ()bservou-se que as estratégia:::: 

variam de caso a caso e nesta variação, há momentos em que a 

autonomia se concretiza ou não. Sua concretização 6.ponta 

para a modernidade, para a transformação do Estado, na 

direção de uma ordem democrática a ser r·esgat.ada e 

aperfeiçoada em oonformidade oom o tempo presente. Por outro 

lado, a 1 imi tação da autonomia munic ipal por presBcles ele 
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agentes externos ou sua negaç~o pelo próprio governo local, 

são sinais de limitantes poli~icas e institucionais ainda em 

vigor' :na cternt:;cr"ac ia. , .",. oraEa 1.e '-r'a. 

A meta democrática no plano do Estado deve permear a maneira 

como se processam as reIor-maE~, se.j a em momentos capitais 

como a AsSemOi.ela Nacional ou mesmo em 

situaçôes pulverizadas e pouco perceptíveis no cotidiano da 

administração públ iC8.. A reforma do Estado na perspectiva 

federativa destaca o papel das esferas de poder, procurando 

fazer mais nítidos E:~eus ];ic>:n. tOE~ de conta.to e 

principalmente, dando transparência ao jogo político pela 

adequação da distribuição de atribuições e recursos. 

No avanço da reforma, colocam-se duas limitações de caráter 

eE:t.rutural. A primeira, o próprio desenho burocrático, 

adequado a um regime de gover'·lO centralizado que n~o mais 

vigora mas que imprimiu fortemente a sua marca. A segunda, 

ligada a esta limitação r'efer',e-E,:e a falência econàmica e 

financeira do setor público. Estes fenômenos atingem as três 

esferas de governo, por-ern de rnanei:r-as diversas. De'v'ido ao 

próprio centralismo de poder vivido pela União, esta sofre 

mais agudamente a crise do Estado, sendo às vezes é 

confundida com este. Os estados e municípios sofrem a 

impossibilidade de exerc:itaT a competência tributária que 

lhes foi atribuída pela nova Constituição, vivendo um hiato 



entre a dependência de outrora R a emancipação que se 

vislumbra para o futuro. 

Tais fenômenos indicam a necessidade de se resgatar outros 

firo inc í};.iic:s (te or'galli za.ç:do que SLlbE:~ ti t"Llan1 CJ t3.:Clt igc) rn()d.e li) 

centralizado. Dentre eles aqui :=~e destacou o princípio ua 

;::;ubsiciiai'iedade a::::;8oeiado ao coneei to de autonomia. AmboE: 

somados indicam um caminho oposto ao da centralização, até 

mesmo na sua conformação. A subsidiariedade nada mais é do 

que iJ.ma descent.ralização de "oai:·:o para. c una .. ~pa:ctindo da 

liberdade do homem e da sociedade, e chegando ao Estado pela 

esfera local de poder e ascendendo até o plano da União. Não 

;=::e t,rata porem de um· pr'incipio hierárquico de dominação .. (ilaS 

de um método f·ara a dü::tribuição de atribuiç<5es fundado na 

pr'óp:cia capacidade política e econômica cleis agentes 

públicos. Neste particular processo de descentralização - um 

termo infel iz para definí-la.. j â que não pe.rte do centro -

tudo o que pode ser fei t.o pelas menores esferas ou menores 

grupos, assim deve ::::é-lo, .::;srnpr·e corü .s.utonomia elec isó:c iô., 

acompanhada dos recursos necessários para o seu exercício. 

C conce i to de autonomia, vale lembrar, ;:::erve a todaE:: ,:u=:: 

esferas, na_ 
u é privilégio clü. e é~ t. a, el c) ou 

união. Todos têm sua independência e os limites entre eles 

sao dados pelo exercicio democrátioo. A autonomia pressupoe 

democracia. Na medida do necessário; a realidade deve 

inspirar a produção de leis que amparenl o p:r'oce;::::::~ü 
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democrático. Aqui não se tratou especificamente do tema, mas 

ao mencionar-se Estado. reIere-se ao Estado de Direito. 

o '.;ue importou ao trabalho foram as fOl"mas de interação 

entre agenteE: políticos-administrativos representando suas 

esferas. ~á uma lógica intrín::::eca à esta interação, qual 

seja, a lógica de criação e de funcionamento dos grupos. 

Esta lógica se funda na tendência de aproximação que há 

entre pares, entr'e iguais, em função de interesses comuns. 

No plano do Estado, tratam-se das relações 

intergovernamentais. Estas relaçõeE;, fundadas na autonomia, 

promovem o desenvolvimento do grupo como um todo. Quando a 

premi::::sa da autclnomia não se impõe, a tendência é que as 

relações intergovernamentais produzam politicas distorcidas, 

tendentes a centralização e ao nào atendimento dos anseios 

Os estudos de caso apr'esentalfl ',fiornento:=:: avanços e recuos em 

relação a autonomia rntl.i t,a2:~ vezes al t.ernadoB e 

contraditórios, outras vezes estáveis ou ainda, momentos 

indefinidos. Este é o caso de Penápolis, uma situação 

ambigua onde convivem a autonomia municipal com práticas de 

dependência frente ao governo do estado. 

Se comparados os três casos, de Penápolis, Piracicaba e 

Santo André nota-se, nesta mesma ordem, uma variação 

progressiva dos graus de .s.rnadurec imento da autonomia 
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. . , 
rnlJ.(llC lfl l3.1 :. intergovernamentais 

ê~ 2;t. \."~c:ad.8 3. O C.: C) 1-1 t,8: ... :tC) f"lei 1 í t i (::0 c.c) l:';i3 r· ic\cl() a~na 1 i 3&cl0 .. 1987-

governo do estado estava, e permanece, nas mãos do PMDB, o 

mesmo partido do prefeito de Penápolis. Há naturalmente uma 

sér'ie de vínculos part idÊÍ.:r· iOE~ entre ()é~ dois podereE~ 

vínculos est.es que podem {)u não 

interpret,ados como relações clientelistas, dependendo 

exatamente do grau de autonomia que o município impõe ao 

agindo enquanto parceiro , " ou seu aepenaen~e. 

por~m com posturas diferentes frente ao governo do 

.-. . . 
\ .. ·t)·;: :=:~t-.' r·c 1 () ~ assumiu como política para o 6rgão a 

oposição" ao. governo do estado. t1esmo po:cque uma oposiçã.o 

significaria uma event"L:.al discórdia dentro do próprio 

que tinha em bojo vÊÍ.rios f·artidos 

representados. Seria uma estratégia incompatível com o 

esforço de articulação regional a que se propunham. Seu 

argumento de luta se colocava mais no plano ideológico do 

qlJe no plano partidário ao levantar a bandeira da. união dos 

m-l1.nicipios no plano regional, visando como alvo comum a 

gestão integral da bacia do Piracicaba. 

Santo André é o município mais desenvolvido economicamente e 

se encont,ra num context,o inetropoli tano, onde 



c 0111};i6 t i t i ~v"F i ela ele a regra. TarltC) eie CC>lTlO C)3 

(fil1."Cll c: l ~ll c> S roedor térn polít.ica e 

ec:onomicamente. Parece nbo haver muito tempo para uma 

regional apesar 6esta percebida como 

fundamental. As respostas à população devem ser imediatas e 

por isso. as açô~s devem apont.ar para uma tendência natural 

à autonomia municipal. Aqui o termo ganha o sentido de 

emancipação e independência em relação ao estado, cujas 

polít.icas não podem ser agua:t'dada:::: . f~,-. 
\jO::' prefei t.os são 

cobrados pessoalmente diant.e de inúmeras situações 

conflitivas, mesmo que não E'.ejam eles os responsáveis, como 

caso já citado da 11ece :::;3 iciaclr-::; de rodizios 

distribuição de água estabe:ecidos pela Sabesp. 

, , 
..LEi.CtG, 

~ue atua fortemente na 

o trabalho E,e 

J2,Sic0U principalmente às relações intergovernamentais com o 

primeiro. Estas relações foram con::::truídas no conte:...:to de 

uma antiga discussão sobre- os limites das competénciaE: do 

governo do estado na região metropolitana, da ,~ual o t.ema 

r-ecursos hídricos é apenas um de seus aspectos. E neste 

aspecto, cc·mo se viu, a principal- int:erface do estado com o 

município de Santo André P. também com o consórcio que 

representa a região - é a Sabesp, apesar de Santo André ser 

um município autônomo. AtravÉ:s da Sabesp, o município chega 

t.ambém a ter contatos com agências internacionais de 
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elas uma definitiva inserção no plano internacional, em 

relaç5es o cons6rcio intermunici~al foi obrigado a exercer 

seu papel de articulador entre os municipios, suprindo 

aquilo que não I?odiam fa:::;er i;:::oladarnente. Porém t.anto o 

consórcio, menos visivel se comparado ao de Pená~olis, como 

a preIel~ura de Santo André reconheceram seu despreparo para 

encarar tais negociaç6es, tanto no plano do governo como no 

plano internacional. 

Em re2,umo, Pi1::·acicó.bó. e Santo André enc:ontY'am-:=::e ern um pont,o 

ae maturidade onoe a autonomia e a identidade municipal Ja 

se firmaram e o passo seguinte e a capacitaç~o para 

negociações e desafios de caráter mais estrutural. Caso esta 

t.enclênc ia nao sej a interrompida, . poderao aperfe içoar suas 

estratégias para as relaçõeE:: intergovernamentais, sej a no 

campo dos recursos hídricos como em outras políticas. 

Penápolis, por sua vez, alnoase vê envolvida com as 

questões locais, estando dist.ante de temas relativos à lutá 

por um maior poder de geE:ôtti'J sobre as águas frente ao 

governo do estado, ou ainda. de conflitos inter-regionais. 

Se por um lado Piracicaba e Penápolic; se aproximam enqu8.nt,o 

municipios com economias semelhantes, se distanciam em 

termos de amadurecimento F'ara as poli ticas regionaü::. O tipo 

de identidade local-regional de Piracicaba se aproxima mais 

a Santo André. Além do mais, Piracicaba sofre os problemas 
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da Região Metropolitana por via do Sistema Cantare ira. Sofre 

da mesma forma problemas hidricos em niveis criticas. 

Em seu conjunto este estudo aponta para o dinamismo do 

próprio o exercício da autonomia nas r·e laçoeE:~ 

intergovernamentais. Certamente, se repetida, esta pesquisa 

estratégias e novos conflitos a serem superados. Mas talvez, 

em eta:r:)aE:~ mais avançada:::: em termos .-i .-. 
U.':::: conquistas 

democráticas. 
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