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r SECRTTARN ASSIHBLEIA LEGISLATIVA t}A EAHIA

of. N".1298t2021 - c.E.

Salvador,02 de agosto de2021

Senhor Presidentc,

Cumpre-nos encarninhar a V.S", em anexo, copia da Moção n'.24,48612021, de autoria do deputado Antônio
Henrique Jr., manifestando aplauso pela comemoração dos 50 anos da Empresa Baiana de Aguas e

Saneamento SiA - EMBASA.

Atencrosamente.

Deputado Júnior Muniz

I'Secretário

-'-1

Ao Sr

ROGERIO COSTA CEDRAZ

Presidente da EMBASA

SALVADOR-BA ÉM BASA
Núcleo noãíáisirativo' DP/PG

e,, lT / oB tA).
Ass.l
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GAB DEP ANTONIO HENRIQUE JR AALBA
ASSEMBLEIA LEEISLAÍIVA OA BÂHIA

nroÇÃo No [mocao_numerol ]

De APLAUSO pela comemoração dos 50 anos da Empresa

Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA

O Deputado que a esta subscreve, no uso de suas atribr.rições regimentais, faz consignar na ata dos trabalhos
de hole Moção de APLAUSO pela comemoração dos 50 anos da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S/A - EMBASA.

Criada em l1 de maio de 1971, pela Lei Estadualn" 2.929 a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. -
Embasa, nasceu quando aconteceram as primeiras iniciativas em saneamento básico no país. Na época,
menos de 50% dos habitantes das zonas urbanas brasileiras contavam com serviços de abastecimento de
água e menos de25oÁ dispunham de sistemas de esgotantento sanitário.

A Ernbasa foi cnada a princípio para desenvolver projetos, constmir, ampliar e reformar diversos sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o estado, enquanto a Companhia Metropolitana
de Agua e Esgoto (Comae) e Companhia do Sancamento do Estado da Bahia (Coseb) ocupariam-se,
respcctivamente, da operação dos sistemas de Salvador e região metropolitana e do interior baiano.

No ano de 1975, a Comae e a Coseb foram extintas e seus serviços incorporados à Embasa. Instituída como
sociedade de economia mista de capital autorizado e pessoa jurídica de direito privado, sendo a primeira
companhia estadual do país a capacitar-se para convênios com o extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH), visando a captação de recursos.

Pouco antes da implar-rtação da Embasa. um exteuso programa de obras destinadas a aumentar a produçiio de

água foi desenvolvido, dentre eles a construção de barragens como a Joanes II e Ipitanga III, e de centros de
reservação como o do Cabula, e os Duna Grande e Aguas Claras. Alem disso, foram realizadas outras ações
como a construção da adutora Bolandeira/Cabula, implantação de abastecimento de água no subúrbio
l'erroviário e a construção da Estação de Tratamento de Agua Theodoro Sampaio, no Parque de Bolandeira.

Entre 1976 e 1986, foram ampliadas as estações de tratamento de água Vieira de Mello e Theodoro Sampaio
e intplantada a segunda adutora Joanes I/Bolandeira, com tubulação de aço carbono. Neste mesmo período,
foi instalado o sistema Santa Helena.

Eni 1989 o fotnecimento de água em Salvador ganhou importante reforço com a construção da barragenr dc
Pcdra do Cavalo c implar-rtação da ETA principal cm Candeias, pois propiciararn aos moradores Lllrr

abastecimento mais regular, já que a produção de água tratada passoLl a ser maior que a demanda. Em l9()9,
o Govemo do Estado reconstruiu a Barragem Santa Helena, situada entre Camaçari e Dias D'Avila, é urna
importante reserva para abastecimento de Salvador.

ALBA - Assembleia Legislativa da Bahia
Paliicio Dcputado LLrís EdLrardo Maga lhães. l" Avenida, | 3 0. Centro Adm in istratrvo da Bahia. CEP 4 I 745-001 . Salvador - Bahia

fls. 3



fls. 4

GAB DEP ANTONIO HENRTQUE JR

^&ALBAA§5[t4tsl[iA tESI§LATIVA ÜA fi A!{IÁ

En 1992, a Embasa assinou contrato de financiamento com o Programa de Modemizaçáo do Setor de

Saneamento - PMSS -, através do Banco Mundial - Bird -, dando início a ações para seu desenvolvimento

empresarial. Nesta década e início dos anos 2000, adotou os processos de Gestão pela Qualidade Total

(GQT), obtendo bons resultados institucionais e reconhecimentos extetnos: em 2006, concomendo com cerca

de 50 instituições públicas e privadas, a Embasa recebeu, em Brasília, a faixa ouro do Prêmio Nacional da

Gestão Pública.

Através de recursos oriundos de um pool de agentes financeiros internacionais, com parlicipação dos

govetxos f-ederal e estadual, exeÇutou o Programa Bahia Azul, com as obras de implantação de redes de

esgotamento sanitário, Salvador e mais dez cidades no entomo da Baía de Todos os Santos (BTS) receberam

invcstimentos.

O marco regulatório do saneamento representou uma virada de página na história dos serviços públicos dc

saneamento no Brasil. A Política Nacional de Saneamento Básico, tradtzida na lei I I .445, de 0510112007 ,

traçou diretrizes para dar conta do grande déficit de cobertura do atendimento, no país, causado por mais de

20 anos sem investimentos estruturantes no setor. Na Bahia, a Lei Estadual de Saneamento Básico, entrou

enr vigêricia em 0111212008, instituindo os meios necessários para que as detenninações da lei nacional

fossem cumpndas e tornando a Embasa a principal executora da política do Estado para o setor. A lei de

saneamento da Bahia também determinou a criação da Comissão de Regulação dos Serviços PÍrblicos de

Saneamento Básico - Coresab.

Em 2008, iniciou um processo de transformação adotando uma gestão estrategica a empresa adaptou e

aprimorou a gestão de seus processos na perspectiva da universalização com sustentabilidade dos serviços de

atastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado, onde nasce o Programa Agua Para Todos (PAT),

corn recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saneamento), e recursos do Governo do

Estado e próprios da Embasa. Entre 2007 e 2015, a Embasa, como principal executora do PAT na Bahia,

implantou impoftantes obras de melhoria, implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e

csgotamento sanitário em todo o Estado.

Nesse período foram implantadas 954 mil novas ligações de água, beneficiando mais de 3,6 rnilhões de

baianos, se concentrando principalmente nas localidades situadas no semiárido baiano, onde foram

realizadas mais de 55% das ligações. Na área de esgotamento sanitário, os números impressionam ainda

mais Foram 495 mil novas ligações no período, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas.

Diante do exposto, e sob a ótica da missão institucional da EMBASA que é prestar serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para a

universalização e melhorando a qualidade de vida, reafirmo a importância da mesmapara a Bahia e para os

baianos, e proponho esta Moção de Aplauso, alusiva a comemoração dos 50 anos dessa empresa com

relevantes serviços prestados à cornunidade baiana.

Dô-se conhecimento desta Moção ...

1. GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA - SR. RUI COSTA;
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1. SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUna HÍ»RIcA . LEoNARDo GoES
SILVA;

I. PRESIDENTE DA EMBASA _ SR. ROGERIO COSTA CEDRAZ.

Sala das Sessões, 13 de maio d,e2021.

Inome_dcputado I ]
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