CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PL 3261/2019
REQUERIMENTO Nº
, DE 2019
(Do Senhor Geninho Zuliani)
Requer a realização de seminário para avaliar os
resultados efetivos da gestão privada dos serviços de
saneamento, além de buscar elementos fundamentais
para o necessário debate do 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.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência realização de seminário no município de:


PALMAS (TO).
JUSTIFICATIVA

A realização de seminário no município de Palmas/TO dá-se em razão da necessidade de se
conferir in loco a realidade municipal, atendido por empresa privada de saneamento básico.
Segundo o ranking ABES da Universalização do Saneamento Básico, realizado pela
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), a cidade de Palmas/TO é a única
capital da região Norte na categoria “compromisso com a universalização”, tendo o seu tratamento de
esgoto alcançado 75,46% do município, sendo que no ano de 2018 era de 44,8%.
Por essa razão, entendemos ser de primordial importância a realização de um Seminário em
Palmas/TO para ouvirmos a população local de forma a contribuir para o aprimoramento do relatório
final.
Pelo exposto, solicitamos aos nobres membros deste Colegiado a aprovação deste
Requerimento.
Sala das Comissões, em

,de

de 2019.

Deputado Geninho Zuliani
DEM/SP

