CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 3261/19 – MARCO DO SANEAMENTO BÁSICO

REQUERIMENTO Nº ______ DE 2019
(Do Sr. Orlando Silva)

Requer

a

inclusão

de

convidados

na

audiência pública que vai tratar sobre a
conexão entre resíduos sólidos, recursos
hídricos e o saneamento básico no Brasil.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão dos seguintes
convidados na audiência pública, que vai tratar sobre a conexão entre resíduos sólidos,
recursos hídricos e o saneamento básico no Brasil:
Senhor Vicente Portella - Presidente da APS – Associação dos
Profissionais em Saneamento, como convidado.
Senhor Marcos Helano Montenegro– Coordenador Geral do ONDAS
- Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento.
Senhor Eduardo Vasconcellos C. Annunciato - Diretor-Presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores em Água, Energia e Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA
Esta Comissão Especial tem por importante missão o estudo e
debate amplo para contribuir com um novo marco do saneamento básico para o Brasil.
Nesse sentido, é de suma importância trazer representantes dos principais setores
envolvidos, dentre os quais se encontram os profissionais em saneamento.
A APS tem como base a defesa do saneamento público como
instrumento de desenvolvimento humano, econômico e social, posicionando-se contra a
privatização do setor por entender que se trata e de uma atividade de profundo interesse
da população brasileira, sobretudo os mais pobres.
O Observatório tem como alguns de seus objetivos a formulação de
estudos e análises que apontem soluções para problemas do saneamento básico no
Brasil e a luta contra qualquer tentativa de privatização da água.
Os trabalhadores em energia, água e meio ambiente têm papel
essencial e preponderante na melhoria da qualidade da vida e no fortalecimento da
cidadania, através da prestação direta de serviços essenciais e pelo engajamento político
ou na luta pela conservação e preservação do Planeta de modo justo e sustentável.
As entidades têm participado ativamente de todos os debates
relativos ao saneamento, inclusive de audiência pública no STF tratando do tema, e
certamente tem muito a colaborar com os trabalhos da comissão citada.
Diante disso, solicito o apoio dos nobres pares a aprovação deste
requerimento.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2019
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