CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL
PL n.º 3261/19 - Atualiza o Marco do Saneamento Básico
REQUERIMENTO Nº _______DE 2019
(Do Sr. Coronel Chrisóstomo)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater o PL n.º 3261/2019 (e
apensados) que atualiza o Marco do
Saneamento Básico, com os seguintes
convidados listados.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, ouvido o Plenário desta Comissão,
seja convidado o Prefeito de Porto Velho – Senhor Hildon Chaves e o
Diretor Presidente da CAERD - Companhia de Águas e Esgotos do Estado
de Rondônia – Senhor José Irineu Cardoso Ferreira para comparecer a
Comissão em Reunião de Audiência Pública, a fim de debater o PL 3261/2019
que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007 (Lei do Saneamento Básico), para aprimorar as condições
estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro
de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva
de financiar serviços técnicos especializados, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005 (Lei de Consórcios Públicos), para vedar a prestação por contrato de
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal,
a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para
estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010 (Lei de Resíduos Sólidos), para tratar de prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
JUSTIFICAÇÃO

A relevância de discutir um Projeto de Lei que atualiza o Marco do
Saneamento Básico, se faz necessário a presente audiência pública para
convidar representantes do Estado de Rondônia em razão da realidade lá
presenciada, e assim contribuir de forma eficaz com um tema tão abrangente
para melhoria do setor.
Recentemente, um levantamento feito pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) mostra que somente 4,1% do esgoto produzido em Rondônia é
coletado, sendo que apenas 69% desse total é tratado. O índice coloca
Rondônia como o estado com menor cobertura de redes de esgoto no país. O
patamar é 12 vezes inferior à média nacional de atendimento por Saneamento
Básico, que chega a pouco mais de 50%.
Os dados apontam que 30 dos 52 municípios de Rondônia registraram,
em 2017, doenças relacionadas à falta de Saneamento Básico, o que equivale
a 57% das cidades. Entre as doenças com maior incidência estão a dengue,
diarreia, verminose, zika e chikungunya. Os números apontam também que só
16 cidades rondonienses têm política de saneamento.
Para reverter o quadro, começaramm a surgir as primeiras parcerias
público-privadas (PPPs), como ocorre no município de Buritis, onde o
investimento na distribuição de água chegou ao dobro da média do estado,
entre 2014 e 2016. O setor privado prevê investir em Rondônia R$ 154 milhões
até 2021.
Considerando a situação apresentada, solicito o apoio dos nobres pares
para aprovarmos o presente requerimento para realização de audiência pública
visando o debate sobre o referido tema.
Sala da Comissão, ____ de agosto de 2019.

CORONEL CHRISÓSTOMO
Deputado Federal
PSL/RO

