
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
EVENTO: 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS 
LOCAL:   VITÓRIA 
DATA:      06 DE JULHO DE 2019 
 
PROPOSIÇÃO N° PES – C-10-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( X ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira             
sob a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas            
de Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA        
SANEAMENTO BÁSICO 
 
I - Situação existente  
O saneamento básico no Brasil tem suas diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.445/07. De             
acordo com ela, saneamento básico é o conjunto de infraestruturas, serviços e instalações             
operacionais de abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,             
esgotamento sanitário, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas,          
drenagem e manejo das águas pluviais. 
A importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o               
meio ambiente e a economia do país. Por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a                 
população, deveria possuir mais investimento, mas não é o que se vê, especialmente naqueles              
municípios com até 20.000habitantes, que são 68.3%(sessenta e oito virgula três) por cento             
dos municípios brasileiros. IBGE 2017) 
 
II- Descrição da proposição  
Que o Sistema Confea – Crea, crie grupo de trabalho multidisciplinar para possibilitar análise,              
estudos e propostas para o Governo Federal para implantação do Plano Nacional de             
Saneamento Básico-PLANSAB, versão atualizada 2019, especialmente nas regiões com maior          
deficiência das infraestruturas pertinentes, com apresentação de projeto piloto para os           
municípios até 20.000 habitantes. 
 
III- Justificativa  
A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da União “elaborar e              
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento            
econômico e social” e “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,            
saneamento básico e transportes urbanos”. A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como               
diretriz da Política Urbana a garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece,              
também, a competência da União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no             
artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições de interesse da política               
urbana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm


A execução da infraestrutura necessária para implantação de uma política de saneamento            
básico são uma grande oportunidade para a geração de empregos para os profissionais e              
empresas da área tecnológica, além de ser uma iniciativa à melhoria ambiental nos centros              
urbanos e uma ação para melhoria da saúde pública da sociedade destas cidades. É um               
investimento com retorno certo: cada dólar aplicado em saneamento, afirma a OMS, significa             
um ganho de seis, considerando o dinheiro economizado em tratamentos de saúde ou graças              
ao aumento de produtividade proporcionado por uma população saudável 
 
IV - Fundamentação legal 
Lei 5.194/66 / Lei 11.445/07 /12.305/10 / 10.257/01 e PLANSAB 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação 
Implantação imediata de Grupo de Trabalho Multidisciplinar do Confea, para que o Sistema 
seja protagonista de importante instrumento de política Pública. 
Apresentação de projeto piloto e ação concreta no parlamento para apresentação de projeto de              
lei de obrigatoriedade de implantação de uma POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO           
BÁSICOESPECIALMENTE NOS MUNICÍPIOS ATÉ VINTE MIL HABITANTES, com        
financiamento pelo OGU, utilizando parte (PERCENTUAL) dos RECURSOS DAS RESERVAS          
CAMBIAIS. 

 


