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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com
cópias ao Secretário de Estado de Cidades e ao
Presidente da Fundação Nacional  de Saúde -
FUNASA, a necessidade de apoiar os municípios
de Araguaiana, Torixoréu, Pontal do Araguaia,
General  Carneiro  e  Ribeirãozinho  na
elaboração e implantação do Plano Municipal
de Saneamento Básico.

                                                     

Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com cópias ao
Secretário de Estado de Cidades e ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, mostrando a
necessidade de apoiar os municípios de Araguaiana, Torixoréu, Pontal do Araguaia, General Carneiro e
Ribeirãozinho na elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

JUSTIFICATIVA

A inexistência do Plano Municipal de Saneamento Básico na região do Vale do Araguaia levou o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças, a firmar
termo de ajustamento de conduta com os gestores de Araguaiana, Torixoréu, Pontal do Araguaia, General
Carneiro e Ribeirãozinho. Eles se comprometeram em elaborar no prazo de um ano, a Política Municipal de
Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico, devendo ainda instituir o Comitê Executivo
e de Coordenação que vão acompanhar o trâmite dos trabalhos.

No prazo estipulado para a elaboração do documento, cinco etapas deverão ser cumpridas: plano de
mobilização social; diagnóstico técnico-participativo; metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de
alcançar o acesso universal aos serviços; programas, projetos e ações, incluindo as ações de emergência e
de contingência; mecanismos e procedimentos para monitoramento e avaliação da eficiência, efetividade,
eficácia e impacto do Plano Municipal de Saneamento Básico, além da criação de sistema de informações
municipal de saneamento básico, o qual deverá ser compatível com o Sistema Nacional de Informações
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sobre Saneamento (SNIS).

Aos cinco municípios ficou acordado que o plano de saneamento básico deverá ser revisto periodicamente,
em prazo não superior a quatro anos. O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas incidirá
multa cominatória, no montante de R$ 10 mil aos compromitentes.

Importa frisar que o Plano municipal objetiva garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de
doenças, redução das desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico
do município, ocupação adequada do solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como
enchentes, falta de água e poluição, além de ser requisito para que o Município receba verbas do Governo
Federal para serviços de saneamento básico.

Ocorre que para a elaboração do PMSB é necessária a obtenção de diagnósticos técnicos e levantamentos
que abrangem informações sobre a atual situação do saneamento básico local, condições dos serviços
epidemiológicos e de saúde, e ainda indicadores sócio, econômicos e ambientais, situação que requer
profissionais capacitados para atuarem na formatação do Plano Municipal.

Somos conhecedores das dificuldades pelas quais os municípios passam, em especial de estrutura de
pessoal para elaboração de tão importante e complexo instrumento, motivo pelo qual solicito ao Governador
do Estado, ao Secretário de Estado de Cidades e ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
que apóiem os municípios de Araguaiana, Torixoréu, Pontal do Araguaia, General Carneiro e Ribeirãozinho
na elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, objetivando garantir uma vida
saudável a população como um todo.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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