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lmportante consignar que o presente Projeto de Lei n.o 61412021, recebeu 07
(sete) Emendas e 03 (três) Substitutivos lntegrais, conforme denota os registros contidos
na intranef desta Casa Legislativa.

Na oportunidade em que, a propositura, fora encaminhada a esta Comissão de

lnfraestrutura Urbana e de Transporte para análise e apreciação, recebeu pareceres

favoráveis, sendo o primeiro parecer datado em: 06i0812021, sendo votado na Comissão
Permanente em reunião ordinária no dia 1410912021. Já o sequndo parecer emitido pela

Comissão de Mérito, data o dia 1511212021.

No dia 1411212021 foi apresentado um SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 0í, de
autoria das Lideranças Partidárias, com intuito de ajustar a legística formal do projeto e
garantir sua implementação adequando assim às exigências dispostas pela legislação
federal.

O aludido Projeto fora submetido à ordem do dia da sessão plenária realizada
em: '1511212021, sendo aprovado em 1a votação no mesmo dia, na 78" Sessão Ordinária,

acatando-se o Substitutivo lntegral n.o 01.

Compulsando os autos, verifica-se que obteve Requerimento favorável à

dispensa de pauta no dia 0410112022, sendo que a CCJR exarou parecer favorável a
aprovação no dia 0510112022.

Houve pedido de vista compartilhada no Plenário das Deliberações no dia

0510112022 e após a devolução, apresentou-se Emendas, devolvendo a matéria para

análise e apreciação pela Comissão de Mérito novamente. A Comissão de lnfraestrutura

Urbana e de Transporte examinou a emitiu o terceiro parecer favorável no dia 1710112022,

conforme se vislumbra da tramitação.

Por derradeiro, cumpre consignar que houve a apresentação de novas

Emendas, bem como fora apresentado no dia 0910212022 e 09/0312022, respectivamente,

o SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 02 e 03 de autoria das Lideranças Partidárias, com

intuito de ajustar a legística formal do projeto e garantir sua implementação, adequando-se

assim às exigências dispostas pela legislação federal.

Após conclusos, os autos retornaram a esta Comissão Permanente para a
emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

o escorço do essencial que consta do boio do Proieto de Lei.

o relatório.

ffu."%
# §ê§_E ê
e ALMI- g

-&r--"".q 5ECRETARTA pARLAMENTAR DA MESA DtREToRA I pÁGrNA 2 or t+ I Núcrro AMBIENTAL E DESENVotvIMENTo rcoNÔvLco - wcc



*h§flt

Comissão de lnfraestrutura Urbana e
de Transporte
Socrêtarla ParlamsntaÍ da Mssa DlretoÍa - SPMD
Núclso Amblêntal ê Dêsênvolvlmênto Econômlco - NADE

Telefones (65) 3313-6914 | (ô5) 3313-ô965
E-mail: nuclsoambiental@âl.mt.gov.br

Prosidonte
DEPUÍADO DELEGADO CLAUDINEI

Vice - Pr€sidsnte
DEPUÍADO NININHO

Mêmbro TÍlular
DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

MombÍo TÍl0lar
DEPUTADo sEBAslÃo REzENDE

Msmbro Tílular

II - DA ANÁLISE

As proposições para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma hipótese,
serão submetidas à discussão e votação do Soberano Plenário, sem o parecer das
Comissões que as devam apreciar (art. 356 - parágrafo único - do Regimento lnterno).

Cabe a esta Comissão, emitir parecer a todos os projetos que abordem os
temas contidos no Art.369, inciso Xll!, alíneas "a" a'J" do Regimento lnterno.

A definição do alcance do mérito administrativo é matéria um tanto quanto

complexa e controvertida, Contudo, a maioria quase unânime dos autores, quando da

especificação dos elementos formadores do mérito, refere-se à sintética expressão do

binômio conveniência/oportunidade.l Portanto, a conveniência se refere ao atendimento da

finalidade para qual fora criado, que se traduz na satisfação ao interesse público e na

relevância social. Já a oportunidade diz respeito ao momento de criação do ato

administrativo, se ele é urgente e tempestivo.

Deste modo, feitas essas considerações de cunho introdutório, passa-se a

análise do SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 0í de autoria das Lideranças Partidárias:

PROJETO DE LEI N.O 61412021

(...) rpsrs litteris

Art. 20 Ficam criadas as Unidades de
Regionalização de Água e Esgoto - URAES's
integradas pelos Municípios relacionados no

Anexo Único desta Lei, para a prestação dos
serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário.

SUBSTITUTIVO INTEGRAL N.O 01

( . )tpsis litteris

Att.20 Ficam criadas as Unidades de Regionalização de

Agua e Esgoto * UMES's que compõem a estrutura
da URBS's integradas pelos Municípios relacionados no

Anexo Único desta Lei, para a prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água potável e

esgotamento sanitário.

AÉ. 3. (...)

Parágrafo único. (...)

,ryà

Art. 3'(...)

§ 1'(...).

§ 2o A adesão de que trata o caput, é condição pa,a a

alocacão de recursos públicos federais e

financiamentos com recursos geridos ou operados por

órgãos ou entidades da União, conforme disposto no art.

50, Vlllda Lei 11,44512007.'
t.\'
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,:1.Ne&e'aentmd BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Aclnrinistrativo. 3. ed., São Paulo: Saralva, 1999, p. '105; CRETELLA JUNIOR,

i José.'Op. citri d. tAS-ZO+; DIEZ, Manuel Maria. Op. cil.. p.246 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4. ed., São Paulo: Saraiva,
-tSóS, p. a§frrfef nflffs, Hely Lopes, Direito Administrativo brasileiro. 24. ed., São Paulo: Mallreiros, 1999, p. 137; e, SEABRA
FAGUNDES,"N/igtrel. Op. cit., p. 01.
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§ 3' A repartigão de eventual outoroa decorrente da
conces§,ão dos sqrviÇos no âmbito da respectiva URAE,

entre os Municípios aderentes, será definida mediante
decreto do Poder Executivo Estadual.

Art.4" (...)

Parágrafo único. A organização e o

funcionamento das estruturas de governanças

interfederativas serão decididos no âmbito das
URAE's.

Art.4" (...)

Parágrafo único. A organização e o funcionamento das

estruturas de governanças interfederativas serão
definidas mediante decreto do Poder Executivo
Estadual, podendo ser alterados no âmbl
resBectivas URAE. no pra

contados do término do prazo do art.3o.

Art. 50 Os serviços públicos de abastecimento de
água potável e esgotamento sanitário no âmbito
das URAEs obedecerão os planos regionais
elaborados para o conjunto de MunicÍpios
atendidos.

Parágrafo único. (...)

I - deverão ser elaborados, direta ou

indiretamente, no âmbito da estrutura e
governança interfederativa da respectiva URAE;

Art. 5o Os serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário no âmbito das URAE
observarão os planos regionais elaborados para o

conjunto de Municípios atendidos.

Parágrafo único. (...)

I - poderão ser elaborados, direta ou indiretamente, no

âmbito da estrutura e governança interfederativa da

respectiva URAE;

Art. 60 A entidade responsável pela regulação e

fiscalização dos serviços será definida pelos

titulares dos serviços de que trata esta lei, por

meio de deliberação específica tomada no âmbito
da estrutura de governança interfederativa da

respectiva URAE.

AÉ. 6'A Agência Estadual de Regulação dos Serviços

Públicos Delegados de Mato Grosso - AGEFUMT será a
entidade responsável pela regulação e fiscalização dos

serviços de que trata esta lei, podendo ser definida outra

entidade por meio de deliberação específica tomada no

âmbito da estrutura de governança interfederativa da

respectiva URAE, devendo o ato de delegação explicitar
a forma de atuação e a abrangência das atividades a

sêrêm desempenhadas pelas partes envolvidas,

Art. 70 (...)

Parágrafo único: Para alcançar o objetivo de
que trata o caput, fica o Poder Executivo
Estadual, por meio de seus órgãos e entidades,

autorizado a:

%.rmos de convênio com a estrutura de
gor"rn"ffidas respectivas URAEs para prestar

A@E dhloraçao dos estudos de viabilidade e
ptaaop' re$pfi ais de saneamento básico;

Art. 70 (...)

§ 1" Compete aos titulares dos serviços, individualmente

ou por meio da estrutura de governança das URAE,

informar periodicamente os dados referentes ao

PROSAN/MT.

§ 20 Para alcançar o objetivo de que trata o caput, fica o
Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos e
entidades, autorizado a:

I - elaborar estudos de viabilidade e planos regionais de

saneamento básico das respectivas URAE;
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Ademais, o SUBSTITUTIVO INTEGRAL no 0í, trouxe alterações ao ANEXO
ÚttlCO acompanhado de um mapa de distribuição geográfica das Unidades Regionais de
Agua e Esgoto (URAE's) e separou em 6 (seis) tabelas mencionando os Municípios
integrantes e sua respectiva quantidade populacional de cada região.

Necessárias modificações, pois denota um ajuste fino ao Projeto de Lei
buscando uma melhor legística formal que estuda critérios para elaboração, redação,
alteração e sistematizaçáo dos textos normativos de modo a melhorar a identificação,
adequando às exigências dispostas pela legislação federal, a qual estabelece diretrizes
nacionais para implementação do saneamento básico trazendo, inclusive, a previsibilidade

de alocação de recursos públicos, nos termos do Art. 50, inciso Vlll, da Lei Federal no

11.445, de 05 de Janeiro de2007, que diz:

Art. 50. A alocação de recursos públicos federais e
os financiamentos com recursos da União ou com
recursos geridos ou operados por órgãos ou

entidades da União serão feitos em conformidade
com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts.
48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento
básico e condicionados:

Vlll. à adesão pelos titulares dos serviços públicos

de saneamento básico à estrutura de governança

correspondente em ate 180 (cento e oitenta) dias

contados de sua instituição, nos casos de unidade
regional de saneamento básico, blocos de
referência e gestão associada;

lmportantíssima modificação trazida no bojo do Substitutivo lntegral em apreço,
no que se refere à alocação de recursos públicos, como ferramenta para viabilizar uma
melhor gestão e governança na execução da prestação do serviço público de saneamento
básico em cada uma das regiões que compõe sua Unidade.

Essas foram às considerações anotadas pelo crivo da Comissão Permanente

acerca do SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 01 de autoria das Lideranças Partidárias.

Passar-se-á examinar, diretamente, o SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 03, tendo

em vista que o SUBSTITUTIVO INTEGRAL N.o 02, fora retificado pelo terceiro, eis que as
foram lançadas de modo incompleto no sistema intranet da ALMT, conforme se

da justificativa de fls. 86 dos autos.

aça-se então a análise:
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"Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a criação de Unidades Regionais de Saneamento
Básico no Estado de Mato Grosso - URSB's/MT, com fundamento nos arts. 2o,

inciso XlV, e 3o, inciso Vl, alínea "b", da Lei Federal no. 11.445, de 5 de janeiro de
2007, e também o Programa de lncentivo ao Saneamento Básico do Estado de

Mato Grosso (PROSAN-MT).

Parágrafo único. A definição do modelo de gestão para os serviços públicos de

saneamento básico será feita no âmbito das respectivas Unidades Regionais de

Saneamento Básico no Estado de Mato Grosso - URBS's/MT e precederá aos

estudos autorizados nos termos do art. 7o, incisos I e ll e à adesão dos Municípios
às Unidades de Regionalização de Agua e Esgoto - URAE's nos termos do art.3o
desta Lei.

Art. 20 Ficam criadas as Unidades de Regionalizaçáo de Agua e Esgoto - URAE's
que compõem a estrutura das URSB's, integradas pelos Municípios relacionados no

Anexo Único desta Lei, para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de

água potável e esgotamento sanitário.

Art. 3o Os Municípios poderão manifestar adesão à respectiva URAE por meio de

lei, no prazo de 180 (cento e oitenta)dias, contados da publicação desta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, uma única vez,

por decreto do Poder Executivo Estadual.
Art. 4(, A governança interfederativa das URAE's seguirá o disposto na Lei Federal

no 13.089, de 12 de janeiro de 2015, e compreenderá em sua estrutura básica:
| - instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos

entes federativos integrantes da respectiva URAE;

ll - instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;

lll - organização pública com funções técnico-consultivas;

lV - sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

Parágrafo único. A organização e o funcionamento das estruturas de governanças

interfederativas serão definidas mediante decreto do Poder Executivo Estadual,
podendo ser alterados no âmbito das respectivas URAE's, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados do término do prazo do art. 3o.

Art. 5., Os serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento

sanitário no âmbito das URAE's observarão os planos regionais elaborados para o

conjunto de Municípios atendidos.

Parágrafo único. Os planos a que alude o caput deste artigo:

| - poderão ser elaborados, direta ou indiretamente, no âmbito da estrutura de

governança interfederativa da respectiva URAE;
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ll - prevalecerão, no tocante aos serviços públicos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, sobre as disposições constantes dos planos

municipais, quando existirem;
lll - estabelecerão metas de universalizaçáo que garantam o atendimento de 99%
(noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por

cento) da população com coleta e tratamento de esgotos ate 31 de dezembro de

2033, nos termos da Lei Federal n.11.445, de 5 de janeiro de2007;

lV - observarão as normas de referência da Agência Nacional de Aguas e

Saneamento Básico (ANA), consideradas as peculiaridades regionais e a

viabilidade econômico-financeira da URAE.

Art. 60 A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato

Grosso - AGERyMT será a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos

serviços de que trata esta Lei, podendo ser definida outra entidade por meio de

deliberação específica tomada no âmbito da estrutura de governança interfederativa

da respectiva URAE, devendo o ato de delegação explicitar a forma de atuação e a
abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

Parágrafo único. A deliberação sobre outra entidade de regulação para os serviços
públicos delegados terá que considerar a relação alualizada das entidades

reguladoras e fiscalizadoras disponibilizadas pela ANA - Agência Nacional de

Aguas em seu sítio eletrônico, nos termos da lei federal n. 9.984 de 17 julho de

2000.

Art. 7., Fica criado o Programa de lncentivo ao Saneamento Básico do Estado de

Mato Grosso (PROSAN/MT), com o objetivo de incentivar a efetiva implementação

das URAE's criadas nesta Lei e o respectivo cumprimento pelos Municípios das

metas de universalização que garantam, ate 31 de dezembro de 2033, o
atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e
de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos, nos

termos da Lei federal no. 11 .445, de 5 de janeiro de 2OO7 .

§ 1o Compete aos titulares dos serviços, individualmente ou por meio da estrutura

de governança das URAE's, informar periodicamente os dados referentes ao

PROSAN/MT.

§ 2'Para alcançar o objetivo de que trata o caput, fica o Poder Executivo Estadual,

por meio de seus órgãos e entidades, autorizado a:

| - elaborar estudos de viabilidade e planos regionais de saneamento básico das

respectivas URAE;
ll - estruturar, direta ou indiretamente, modelagem jurídica, técnica e econômico-

financeira paru a concessão dos serviços de saneamento básico das respectivas

URAE'S;
lll - articular a estruturação de linhas de crédito específicas perante instituições

financeiras públicas ou privadas;

lV - fomentar, mediante incentivo financeiro ou não, a adesão dos Municípios às

respectivas URAE's.

I
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Comissão de lnfraestrutura Urbana e
de Transporte
SscÍ€tarla Parlam€ntaÍ da Mesa Dlr6tora - SPMD
Núclso Amblental e Desenvolvlmênto Econômlco - NADE

Têlêfones (65) 3313-6914 | (65) 33í3-69ô5
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De início, cabe anotar que o Art. 1o do Substitutivo lntegral n.o 03, doravante,
apenas Sl, trouxe o parágrafo único, onde delega para Unidades de Regionalização de
Agua e Esgoto o modelo de gestão para os serviços públicos aqui tratados, cuja
Mensagem original não dispôs sobre a quem competiria implementar e executar a gestão

de saneamento básico.

O Art. 20 do Sl alterou o termo "inteqradas", para então passando a ser
Unidades de Region alização de Água e Esgoto URAE's, que "compõem a estrutura" das
URSB's, integradas pelos Municípios relacionados no Anexo Único.

Nessa linha de análise pela ordem cronológica, verifica-se também a mudança
do verbo "deverão" descrito no Art. 3o, caput, para o verbo "poderão" os Municípios

manifestar-se pela adesão à respectiva URAE.

Ato contínuo, o parágrafo único, do Art. 40 do Sl trouxe uma alteração
importante, qual seja, o funcionamento das estruturas de governanças interfederativas

serão definidas mediante decreto do Poder Executivo Estadual, enquanto que a
Mensagem original atribuía essa obrigação às URAE's.

O Art. 5o do Sl substitui novamente o verbo "deverão" para "poderão".

Já o Art. 60 do Projeto de Lei inicial, fazia menção a entidade responsável pela

regulação e fiscalização, todavia, o Sl trouxe expressamente o nomê da Agência Estadual

de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso - AGERyMT, bem como
podendo ser delegada a incumbência a outra entidade, cujo ato de delegação devera

explicitar a forma de atuação e sua abrangência.

Importantíssima alteração contida no § 1o do Art. 7o, qual seja, trouxe a

execução do princípio constitucional da transparência ou publicidade, insculpido no caput
do Art. 37, da CRFB, eis que confere competência aos titulares dos serviços,

individualmente ou por meio da estrutura de governança das URAE's, informar
periodicamente os dados referentes ao PROSAN/MT.

Desta feita, o corpo da propositura já fora examinado, agora nos resta apreciar

acerca do ANEXO UNICO e de plano, notamos que houve alteração substancial, tendo em

vista que a proposta original advindo do Poder Executivo criava 15 (quinze) Unidades

s de Água e Esgoto (URAE's/MT), já o Substitutivo lntegral n.o 03 trouxe 05

irá viabilizar a execução prática do serviço público de saneamento básico, de

enxuta e concisa, pela Concessionária que vencerá a concorrência pÚblica,

realização do certame.

riL\
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Basicamente, essas foram as substanciais alterações trazidas pelo Substitutivo
lntegral n.o 03 de autoria das Lideranças Partidárias.

Por oportuno, convém registrar tamanha importância tem o saneamento básico,
a começar pela influência na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade
como um todo.

Entretanto, infelizmente bilhões de pessoas no mundo não têm acesso ao mais
básico de tudo: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Em termos
nacionais, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso ao atendimento de água,
46,90/0 da população não têm acesso à coleta de esgoto, o que representa quase 100
(cem) milhões de pessoas.

Quando se fala da falta de serviço de saneamento pode-se citar a água tratada,
coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e drenagem pluvial. A precariedade desses
sistemas pode gerar um sério problema de saúde pública, sendo um dos principais a

exposição a vírus, bactérias e condições insalubres.

Neste sentido, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do Ministério da

Saúde que detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País,

trabalha para reduzir tais riscos, atuando em ações de saneamento básico, a partir de

critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais voltados para a promoção e
proteção da saúde. Sua missão é promover a saúde pública e a inclusão social por meio

de ações de saneamento e saúde ambiental. Sendo assim, fomenta soluções de

saneamento para prevenção e controle de doenças2.

Mesmo apresentando ainda inúmeros problemas no setor, não significa que os

serviços de saneamento básico sejam algo recente, muito pelo contrário, há registros de

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto há milhares anos.

As cidades mais desenvolvidas no Brasil dão prioridade ao saneamento, porém,

infelizmente, não é a realidade para as localidades mais carentes. Normalmente essa

mesma população sofre com falta de moradia e renda adequada.

A importância do saneamento também se dá pela vertente econômica de um

país, como por exemplo, os fatores como salário mínimo ou produtividade de uma região

estão diretamente ligados ao saneamento básico.

Vale ressaltar a questão da preservação ao Meio Ambiente, desde a extração

até a forma que o esgoto é descartado, o que gera um compromisso com as

e futuras, bem como com o meio ambiente natural.

. gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude
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Outro fator importante é que o trabalhador que vive em região que possuem

saneamento adequado produzem 13,3o/o3 mais e tem salário proporcionalmente maior,
considerando as mesmas condições de empregabilidade.

Ademais, há muito tempo o tema já foi lembrado pela nossa Constituição da

República Federativa do Brasil (CRFB), porque o saneamento básico é um direito social
cujos desdobramentos desaguam diretamente na boa saúde da população, portanto o Art.

60, caput, traz expressamente esse direito fundamental, vejamos:

uAtí. 60 São direitos sociais a educação, A SALJDE, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transpofte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assÍsúência aos desamparados, na forma desúa

Constituição". (Redação dada pela Emenda Constitucional no 90, de 2015)

Por seu turno dispõe o Art. 196 da Constituição Federal:

"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econÔmicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e seruigos para sua
promoção, proteção e recuperaçáo". (Brasi!, í988)

O texto constitucional que assegura o direito fundamental à saúde diz que ela há

de ser assegurada mediante políticas socioeconômicas que visem reduzir os riscos de

doença e agravamentos provocados pelas carências sociais de existência.

Por outro lado, a Constituição dispõe que o acesso à saúde há de ser universal,

isto é, para todos e igualitariamente, seja para as ações e serviços públicos destinados à
sua promoção, à sua proteção ou à sua recuperação.

Nessa linha de intelecção, o saneamento básico está inserido nesse arcabouço

de instrumentos que guarnecem na prática a boa qualidade de vida das pessoas,

principalmente aos menos favorecidos no Brasil afora.

"O saneamento. se refere âs
potável e ao tratamento e eliminação

condições de saúde pública relacionadas à água
de excremenÍos humanos e esgoto. Prevenir o

do saneamento, assim como lavar as mãos com
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humano com as fezes faz parÍe

.org. br/datafiles/uploads/estudosipesquisaT/pesquisaT. pdf
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Cumpre demonstrar que, a falta de saneamento básico adequado acarreta as
seguintes consequências para a saúde humana:
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Em finalização, cabe trazer ao presente parecer o conceito do tema tratado de
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS): "Saneamento é o controle de Íodos
os faúores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar, físico, mental
e social dos indivíduos".

Com efeito, o tema enfrentado pelo Poder Executivo é de extrema relevância
social e demonstra nítida preocupação com o interesse público social, notadamente porque

demonstra buscar medidas para solucionar de forma exequível uma questão que há muitos
anos se prolongou no tempo, qual seja, a falta de saneamento em algumas cidades do

Estado de Mato Grosso.

Em que pese, importantes alterações trazidas pelo texto do SUBSTITUTIVO
INTEGRAL n.o 03, reduzindo, claramente, de 15 (quinze) para 05 (cinco) Unidades
Regionais de tratamento, entre outras inovações elencadas alhures, o mesmo não se

sobrepõe ao texto contido por meio do SUBSTITUTIVO INTEGRAL N.o 01, que buscou o

equilíbrio entre a abrangência das Unidades Regionais e a execução, de modo que mais
municípios serão atendidos, bem como tratou da alocação dos recursos públicos e da

eventual repartiÇão de outoroa decorrente da concessão dos serviços de saneamento
básico.

Assim sendo, a proposta apresentada por meio do SUBSTITUTIVO INTEGRAL
n.o 01, merece prosperar, eis que encontra-se em consenso com os pressupostos de
relevância social, oportunidade, bem como atende ao interesse público e aos preceitos

fundamentais para consecução de saúde pública adequada, notadamente, a propositura

cumprirá na prática com o atendimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa

humana (Art. 1o, inciso lll, da CRFB).

Desta análise, face ao dever do atendimento da forma e do mérito, observado o
evidente interesse público, bem como examinados os critérios previstos no Regimento
tnterno desta Casa de Leis, opina-se pela APROVAçÃO do PROJETO DE LEI No

61412021 - Mensagem n.o 12512021, nos moldes do SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 01,

de autoria das Lideranças Partidárias, reieitando-se as Emendas n.o 01,02,03, 04, 05, 06

e 07, bem como reieitando-se os SUBSTITUTIVOS INTEGRAIS N.o 02 e 03, ambos de

autoria das Lideranças Partidárias.

É o parecer.
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III - DO VOTO DO RELATOR

Referente ao PL n.o 61412021 - Mensagem no 12512021, que "Dispõe sobre a
criação de unidades regionais de saneamento básico no Estado de Mato Grosso, com
fundamento nos artigos 20, XlV, e 30, Vl, "b", da Lei Federal no. 11.445, de 5 de janeiro de
2007, e do Programa de lncentivo ao Saneamento Basico do Estado de Mato Grosso
(PROSAN/MT), e dá outras providêncras" de autoria do Poder Executivo.

A proposta apresentada por meio do SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 01,
merece prosperar, eis que encontra-se em consenso com os pressupostos de relevância
social, oportunidade, bem como atende ao interesse público e aos preceitos fundamentais
para consecução de saúde pública adequada, notadamente, a propositura cumprirá na
prática com o atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso lll,
da CRFB).

Pelas razões acima expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAÇAO do
PROJETO DE LEI No 61412021 Mensagem n.o 12512021, nos moldes do
SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o 01, de autoria das Lideranças Partidárias, reieitando-se
as Emendas n.o 01,02,03, 04, 05, 06 e 07, bem como reieitando-se os SUBSTITUTIVOS
INTEGRAIS N.o 02 e 03, ambos de autoria das Lideranças Partidárias.

Sala das Comissões, em,lJ de .í\<-zt9'';' de 2022.
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rv - FrcHA DE VOTAçÃO

Projeto de Lei no 6141202í - Mensagem n.o 12512021 - SUBSTITUTIVO INTEGRAL no

03 - PARECER N.o 014t2022
Reunião da Comissão em:

Presidente: Deputado Estadual Valmir Moretto

VOTO RELATOR

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do PROJETO DE LEI

No 61412021 - Mensagem n.o 12512021, nos moldes do SUBSTITUTIVO INTEGRAL n.o

01, de autoria das Lideranças Partidárias, reieitando-se as Emendas n.o 01, 02,03, 04,

05, 06 e 07, bem como reieitando-se os SUBSTITUTIVOS INTEGRAIS N.o 02 e 03,

ambos de autoria das Lideranças Partidárias.

ldentificação do Deputado (a)

Membros Titulares

DEPUTADO VALMIR MORETTO

DEPUTADO DELEGADO CLAUDINEI

DEPUTADO NININHO

DEPUTADo sEBlsrÉo REZENDE

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

Membros Suplentes

DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO ULISSES DE MORAES
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