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"Dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico
no Estado de Mato Grosso, com fundamento nos aftigos 20, XlV, e 30,
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Programa de lncentivo ao Saneamento Básico do Estado de Mato
Grosso (PROSAN/MT), e dá outras providências".

Autor: Poder Executivo.

Relator: Deputado

I _ DO RELATORIO

A iniciativa em epigrafe, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria de
Serviços Legislativos no dia 1910712021, foi posto em pauta no mesmo dia, tendo seu

devido cumprimento no dia 06/0812021, sendo encaminhada para o Núcleo Ambiental e

Desenvolvimento Econômico da Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora no dia
0610812021 e recebida por esta Comissão no dia 0610812021.

Submete-se a esta Comissão, o Projeto de Lei no 61412021, de autoria do

Poder ExecÚtivo, que "Dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento

básico no Estado de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 2o, XlV, e 3o, Vl, "b", da Lei

Federal no. 11.445,de 5 de janeiro de 2007, e do Programa de lncentivo ao Saneamento
Básico do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MT), e dá outras providências", onde há

8(oito) artigos estipulando normas para a criação de saneamentos básicos tendo referência

a Agência Nacional de Aguas e Saneamento Básico (ANA).

Em seu artigo 2o, o autor apresentou a criação de 15 URAEs (Unidades

Regionais de Serviços de Abastecimento de Agua Potável e Esgotamento Sanitário)

sta por seus respectivos municípios em seu Anexo Único desta lei, através das fls.
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O autor apresentou sua justificativa às fls. 02 e 03, onde se busca por meio da
comunhão de esforços entre municípios afins, instituir meios adequados ao atendimento
das metas de universalização que garantem o atendimento de 99% (noventa e nove por
cento) da população com água potável e de g0% (noventa por cento) da população com
coleta e tratamento de esgotos ate 31 de Dezembro de 2033, nos termos da Lei no. 11.445,
de 5 de janeíro de 2007.

Do mesmo modo que se cria o Programa de lncentivo ao Saneamento Básico
do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MT), objetivando fomentar a realização de estudos,
estruturação e implementação das unidades regionais de saneamentô básico. Por meio
deste, será possível a aplicação de recursos em apoio aos municípios mato-grossenses, a
fim de tornar realidade à regionalização imaginada pela norma federal. AssÍm encerra-se
a Justificativa do autor.

Após a apresentação da justificativa, os autos foram encaminhados a esta
comissão para a emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

E o relatório.

II - DA ANÁLISE

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

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

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento lnterno
prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do
tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de
proietos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de
proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, não foi
encontrada nenhuma propositura de lei referente ao tema. lsso significa a inexistência de
obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei. Assim, tal propositura

os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.
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Sendo assim, não se verifica infringências aos Arts. 194 e 195 do Regimento
lnterno dessa Casa de Leis não tendo impedimento para o prosseguimento da análise.

No tocante a análise por mérito, a proposição deve ser avaliada sob três
enfoques: Oportunidade, Conveniência e Relevância Social.

A conceituação e a definição do alcance do mérito administrativo e matéria um
tanto complexa e controvertida, Contudo, a quase unanimidade dos autores, quando da
especificação dos elementos formadores do mérito, refere-se à sintética expressão do
binômio conveniência-oportunidade.l Conveniência quando atende a finalidade que é a
satisfação ao interesse público e relevância social.

O mérito, na apreciação do caso concreto, por meio de valoração subjetiva
sobre determinados fatos, decide pela conveniência e opoftunidade na prática de uma
dada medida, de um ou de outro modo, ou, em inúmeros casos, pela prudência em não
praticar medida alguma. Oportunidade é um ato administrativo que compõe pressupostos
de fato e de direito, sendo de direito a disposição legal e de fato os acontecimentos que
levam a administração a praticaro ato.

. Feitas as ponderações acima, passamos a análise, nos seus requisitos
necessários e inerentes ao caso.

O autor do referido Projeto de Lei, dispõe sobre a criação de unidades regionais
de saneamento básico no Estado de Mato Grosso com base no Art.20, XlV, eArt.30, Vl,
"b" da Lei Federal no 11.455 de 5 de janeiro de 2007 que diz:

Art. 2e'. Os serviços públicos de
saneamento básico serão prestados com
base nos
fundamentais:
(...)

seguintes princípios

XIV - prestação regionalizada dos serviços,
com vistas à geração de ganhos de escala
e à garantia da universalização e da

rNeste sentido: BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Adnrinistrativo. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p
LLA JUNIOR, José. Op. cit., p. 189-204: DIEZ, Manuel Maria. Op. cit., p. 246: GASPARINI,
ireito Administrativo.4. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p.89; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito

brasileiro. 24. ed., São Paulo: Malheiros, '1999, p. 137; e, SEABRA FAGUNDES, Miguel. Op.
f Q- ulogeYYq;,lpl
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viabilidade técnica e econômico-financeira
dos serviços;

Art. 30: Para fins do disposto nesta Lei,
considera-se:
(...)

Vl - prestação regionalizada: modalidade
de prestação integrada de um ou mais
componentes dos serviços públicos de
saneamento básico em determinada região
cujo território abranja mais de um
Município, podendo ser estruturada em:
a)...

b) unidade regional de saneamento básico:
unidade instituída pelos Estados mediante
lei ordinária, constituída pelo agrupamento
de Municípios não necessariamente
limítrofes, para atender adequadamente às
exigências de higiene e saúde pública, ou
para dar viabilidade econômica e técnica
aos Municípios menos favorecidos;
(Ambos a redação dada pela nova Lei no

14.026, de 20201.

De igual modo, dispõe sobre a criação do' Programa de lncentivo ao
Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MT).

De início, convém registrar um breve histórico do saneamento básico ê como
surgiram as estações de tratamento de água e esgoto.

o A ORTGEM DO SANEAMENTO BASTCO

Tudo começou na antiguidade. Na grande Roma, as ruas que tinham
encanamentos serviam de fonte pública e, com o objetivo de prevenir doenças, a água era
separada para consumo da população. Na Grécia antiga, costuma-se enterrar as fezes ou

m em algum outro local bem distante de sua moradia. O Egito iniciou o controle de

.agua do rio Nilo e utilizava tubos de cobre para o palácio do faraó Quéops.
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Na ldade Média, por sua vez, foa um período de 10 séculos sem avanços no
saneamento básico. Com a queda de Roma, os conhecimentos ficaram arquivados em
mosteiros religiosos. Apenas em 1425 que foi revelado algo sobre saneamento, sendo
assim os ensinamentos sobre hidráulica, saneamento e a gestão ficaram escondidos
durante toda a ldade Média. Durante esse período, o gerenciamento de água deixou de ser
do Governo e passou a ser dos próprios cidadãos. Acumulavam-se lixos trazendo ratos e
criando sérios problemas de saúde, sendo um dos mais graves a pandemia da peste
bubônica, que só na Europa, ocasionou 25 milhões de pessoas mortas.

A primeira rede de distribuição de água e captação de esgoto foi construída há
mais ou menos 4.000 anos na Índia. Eram feitos grandes tubos de argila que levavam as
águas residuais e os detritos para canais cobertos que corriam pelas ruas e
desembocavam nos campos, adubando e regando as colheitas.

No final do século XV, em Paris, a distribuição de água era controlada por
canalizações. Em 1664, a distribuição de água canalizada foi incrementada com a
fabricação de tubos de ferro por Johan Jordan, na França, sendo instalada no palácio de
Versailles. Em 1778 Johan inventou a bomba centrífuga e Joseph Bramah inventou o vaso
sanitário na Inglaterra2.

Com a Revolução lndustrial no final do século XV, a população das cidades
aumentou muito causando um maior acúmulo de lixo nas ruas. Como consequência disso,
perceberam a necessidade da criação de um sistema de esgoto e água que atendesse
toda essa demanda da população.

A primeira Estação de Tratamento de Agua (ETA) foi construída em Londres em
1829 e tinha função de coar a água do rio Tâmisa em filtros de areia, com a ideía de tratar
o esgoto antes de lança-lo ao meio ambiente, porém, só foi testada pela primeira vez na
cidade de Windsor na lnglaterra em 1874. Porém, na época foram descoberta que doenças
letais, como a cólera e a febre tifoide eram transmitidas pela água, técnica de filtração e
cloração precisava ser mais amplamente estudadas e empregadas, chegando próximo ao
que vemos hoje.3

. SURGIMENTO NO BRASIL

Em 1561 foi registrado o primeiro saneamento no Brasil, quando o fundador
Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Em 1620,

inicio as obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecimento do Estado. Deram

il.org.br/blog 120 19 I l2l 03 la-origem-dos-baúeiros/
'atabrasil. org.br lblogl 2020 / 0 I / 07 / a- oigem-do-saneamento-basico/
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inicio as obras em Aires Saldanha contendo 270 metros de comprimento e 18 metros de
altura, entretanto ela só foi concluída mais de cem anos depois. Em 1123 elafoi entregue a
população sendo o primeiro sistema de abastecimento de água no país. No período
Colonial, ações de saneamento eram feitas de forma individual, realizando drenagem de
terrenos e instalações de chafarizes. Na capital, o primeiro chaÍarizfoi construído em 1744
e a partir dos anos 1940 se iniciou o comercio dos serviços de saneamento no Brasil.a

Pois bem, é de sabença quão importância tem um 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 brasíleiros sem acesso ao atendimento de água,
46,90/0 da população não têm acesso à coleta de esgoto, o que representa quase 100
milhões de pessoas.

Quando se fala da falta de serviço de saneamento podemos 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 públíca, sendo um dos principais a
exposição a vírus, bactérias e condições insalubres.

Neste sentido, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do Ministerio 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 doençass.

IVlesmo 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.

I I 07 I a-origem-do-saneamento-basico/
. gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude
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A importâncía 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
das águas até a forma que o esgoto é descartado, o que gera um compromisso com as
gerações futuras e com a natureza.

Outro fator impoftante é que o trabalhador que vive em região que possuem
saneamento adequado produzem 13,3o/o6 mais e tem salario proporcionalmente maior,
considerando as mesmas condições de empregabilidade.

Assim sendo, a proposta apresentada ao Projeto de Lei n" 614t202i está em
consenso com os pressupostos de relevância social, conveniência e oportunidade.

Desta análise, face ao dever do atendlmento da forma e do mérito, examinados
os critérios previstos no Regimento lnterno desta Casa de Leis, opina-se pela
APROVAçÃO do Projeto de Lei no 61412021, de autoria do Poder Executivo.

É o parecer.

III . DO VOTO DO RELATOR

Referente ao PL no 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, VI, "b", da Lei Federal no. 11.44s, de 5 de janeiro de
2007, e do Programa de lncentivo ao Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso
(PROSAN/MT), e dá outras providências".

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do Projeto
de Lei no.6141202í - Mensagem no 12512021,de autoria do Poder Executivo, tendo em
vista que a presente propositura visa criar unidades de saneamentos básícos regionais,
constituída pelo agrupamento de Municípios para atender adequadamente não somente às
exigêniias de saúde e higiene pública, mas também dar viabilidade econômica e técnica
aos Municípios menos favorecidos. De igual esforço, cria-se o Programa de Incentivo ao
Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso (PROSAN/MT) com o escopo de fomentar
a realização de estudos, estruturação e implementação das unidades regionais deste

sala das comissões, em l-\ a" rc#nüt§-
tabrasil, org.br/datafi les/uploads/estudos/pesquisaT/pesquisaT.pdf
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lV - Ficha de Votação

VOTO RELATOR

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do Projeto de Lei no
61412021- Mensagem no 12512021, de autoria do Poder Executivo.

Posição na Comissão ldentificação do Deputado(a)
Relator

Membros Titulares

DEPUTADO VALMIR MORETTO
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