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Saneamento básico e royalties são discutidos em Quissamã
Cidadãos informados e vigilantes buscam acesso igualitário 

http://www.territoriosdopetroleo.eco.br/

       O Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Quissamã tem dialogado sobre os diversos contrastes do acesso 
às políticas públicas nos bairros e localidades impactados pela indústria de petróleo e gás. Os integrantes 
narram que o saneamento básico não funciona como deveria em algumas localidades periféricas, con-
centrando o acesso apenas na região central da cidade. Os participantes do NVC defendem a aplicação de 
parte das rendas petrolíferas nesse setor, tendo em vista que tratar de saneamento está intimamente 
ligado à saúde pública.
       Moradora da localidade de Barra do Furado, Gilçara Carvalho é integrante do projeto Territórios do 
Petróleo. A partir das informações trocadas no Núcleo de Vigília acerca da possibilidade da destinação 
das rendas petrolíferas ao saneamento básico, ela tem dialogado com sua comunidade, que sofre com a 
falta desse serviço. Gilçara relata que muitos desconhecem a possibilidade dessa destinação.

Em Barra do Furado, quintal ocupado por fossas devido à ausência de saneamento básico.
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Quissamã é uma produção coletiva do Núcleo de 
Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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Você sabia?

     A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) determina ao poder 
público que universalize o acesso saneamento básico. Nos termos dessa lei, todo cidadão brasileiro 
deve ter acesso ao esgotamento sanitário, fornecimento de água, coleta e tratamento de lixo, além 
de drenagem de águas pluviais. Esses itens constituem o que modernamente chamamos de sanea-
mento básico.
        Essa é uma lei importante que visa concretizar o que a Constituição Federal estabelece: o acesso 
à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à vida digna no rol de direitos fundamentais. Esses direitos 
guardam relação direta com o acesso ao saneamento básico.

        De janeiro a novembro de 2018, o município de Quissamã recebeu R$ 77,2 milhões de royalties 
e R$ 1 milhão de participações especiais, de acordo com os dados da ANP. O NVC tem participado de 
audiências públicas e conselhos municipais, sempre chamando a atenção para a necessidade da apli-
cação correta do recurso no gerenciamento das políticas públicas.
          Compreender os problemas locais e sua relação com o controle social dos royalties e das parti-
cipações especiais é um dos objetivos do Núcleo de Vigília Cidadã. O NVC é um grupo formado por 
representantes de várias localidades, que debatem e refletem, de forma coletiva, essa temática.
Venha nos conhecer e se informar conosco!

Fique atento!

NVC de Quissamã em reunião ordinária dia 27/11/18. 
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    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Cabo Frio é uma 
produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do município, 
com o auxílio e a moderação da equipe técnica do projeto e 
da Petrobras.
     Endereço: Av: Barão de Vila Franca, 412, lojas 7 e 8 - Centro, 
Quissamã/RJ - (22)99769-7333

      www.territoriosdopetroleo.eco.br 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

