SENADO FEDERAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2016
Altera o art. 6º da Constituição da República, para incluir,
dentre os direitos sociais, o direito ao saneamento básico.

As mesas da Câmara e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 6º da Constituição da República, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o saneamento
básico, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Dispõe a Constituição da República no seu art. 6º, caput, que saúde é direito
social, ao lado de educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância, e assistência aos desamparados.
Por seu turno dispõe o art. 196 da mesma carta de princípios que: “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O texto constitucional que assegura direito à saúde diz que ela há de ser
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a reduzir os riscos de doença
e agravamentos provocados pelas carências sociais de existência. Por outro lado, a
Constituição dispõe que o acesso à saúde há de ser universal, isto é, para todos e
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igualitariamente, seja para as ações e serviços destinados à sua promoção, à sua proteção
ou à sua recuperação.
A falta de saneamento básico no Brasil tem gerado grandes problemas para a
saúde do povo brasileiro. As consequências têm sido muito graves para a qualidade de vida
da população, principalmente da parcela mais empobrecida. Nas periferias, nas regiões
interioranas e nos grandes centros populacionais, a falta de saneamento básico é problema
central para a falta de saúde.
O saneamento básico é condição para a saúde, para a vida e para a própria
dignidade da pessoa humana, fundamento da República, conforme preceituado no art. 1º, III
da Carta Maior.
Recentemente, o país se viu tomado por uma crise de saúde pública de
dimensões gigantescas, por conta do surto do vírus Zika. O Zika Vírus, ou Febre Zika, é
transmitido pelo Aedes Aegypt, mesmo mosquito que causa o contágio da febre amarela,
dengue e febre chikungunya. Não existe vacina para a doença e a única forma de preveni-la
é acabar com os focos de reprodução do mosquito transmissor, tarefa que ultimamente não
tem obtido êxito, visto a epidemia de dengue que assola várias regiões do Brasil.
A crise enfrentada pelo país decorre fundamentalmente de falhas que o Brasil
comete quando o assunto é prevenção de doenças. Na saúde preventiva do país, sempre se
corre para resolver os problemas de grande repercussão, e não se ataca os demais. O que
contribui sobremaneira para a pouca efetividade das políticas de prevenção é o financiamento
público insuficiente para dar cobertura a essas questões e, principalmente, a falta de
saneamento básico.
O saneamento básico, embora seja decorrência lógica e pressuposto do direito
social à saúde, ganha contornos quase que autônomos, diante da crônica omissão estatal
nesta seara, de modo que merece ser tratado como direito social específico, autônomo, com
o fito de orientar mais efetivamente as políticas públicas nesta seara e, mais ainda, tratar a
saúde pública de um modo mais abrangente, indo às raízes dos problemas estruturais da
atenção à saúde, com foco na prevenção.
A inserção do direito ao saneamento básico dentre os direitos sociais é, para
muito além do domínio simbólico, a assunção efetiva do compromissamento estatal explícito
com os direitos subjetivos dos cidadãos a uma vida digna e saudável, além de uma
decorrência natural da expansão dos direitos fundamentais, cujo momento não poderia ser
mais oportuno, após o dramático quadro de infestação do vírus Zika.
Face o exposto, é imperiosa a aprovação da presente Proposta de Emenda à
Constituição, que norteará a efetiva ação de efetivação do direito à saúde dos cidadãos
brasileiros, por meio de políticas de saneamento básico.
Essas são as razões que nos levam a solicitar a nossos pares apoio para a
presente Proposta de Emenda à Constituição.
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Sala das Sessões,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
Senador ALVARO DIAS
Senadora ANGELA PORTELA
Senador ANTONIO ANASTASIA
Senador ANTONIO CARLOS VALADARES
Senador CRISTOVAM BUARQUE
Senador DALIRIO BEBER
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Senador EDUARDO AMORIM
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Senador GARIBALDI ALVES FILHO
Senadora GLEISI HOFFMANN
Senador HUMBERTO COSTA
Senador JADER BARBALHO
Senador JOÃO CAPIBERIBE
Senador JOSÉ MARANHÃO
Senadora MARTA SUPLICY
Senador OTTO ALENCAR
Senador PAULO BAUER
Senador PAULO PAIM
Senador RAIMUNDO LIRA
Senadora REGINA SOUSA
Senador ROBERTO REQUIÃO
Senador ROBERTO ROCHA
Senador ROMÁRIO
Senador RONALDO CAIADO
Senador SÉRGIO PETECÃO
Senadora SIMONE TEBET
Senador TELMÁRIO MOTA
Senador WALDEMIR MOKA
Senador WELLINGTON FAGUNDES
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