
 
ANEXO IV 

ENCAMINHAMENTO DE MOÇÃO / ENCONTRO MICRORREGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional 

 

EIXO REFERENCIAL: 
☐ Inovações tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento econômico sob a ótica da               
Engenharia e da Agronomia. 
☐ Recursos naturais - O papel da Engenharia e Agronomia na utilização e aproveitamento de recursos naturais                 
com sustentabilidade. 
X  Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia 

☐ Atuação profissional -  Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia Brasileiras.  

☐ Atuação de empresas de Engenharia - Governança das empresas  de Engenharia e Agronomia Brasileiras 
 

PROPONENTE : Vagner da silva Oliveira - Geógrafo 

REPRESENTAÇÃO:  Clube de Engenharia                                (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 
 

 
 
Os profissionais do Encontro Microrregional, reunidos em Niterói – RJ, no dia 14 de Maio de 2019,                 
aprovam por maioria dos votos. 

 
  
Considerando: Moção contra aprovação da MP 868 do Senador Tasso Jereissati do PSB/CE             

(Altera o marco legal do saneamento básico). Ementa: “Atualiza o marco legal do saneamento básico e                
altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas competência para                    
editar normas de referência nacionais sobre o serviço de saneamento; a Lei nº 10.768, de 19 de novembro                  
de 2003, para alterar as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos; a Lei nº 11.445, de 5 de                    
janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País; e a Lei nº 13.529,                  
de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de                   
financiar serviços técnicos especializados.” 
De acordo com Tasso Jereissati, a nova proposta reproduz o texto do projeto de lei de conversão da                  
medida provisória, que incorporou várias emendas, em acordo com as lideranças ligadas ao tema. O               
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senador foi o relator do texto na comissão mista. A intenção do texto, como explicou o senador, é                  
modernizar o marco regulatório de saneamento básico, com alterações em diversas leis. 

O projeto de conversão autorizava a União a participar de um fundo para financiar serviços técnicos                
especializados para o setor e determina que a regulamentação de águas e esgotos, hoje uma               
atribuição dos municípios brasileiros, se torne responsabilidade do governo federal, através da Agência             
Nacional de Águas (ANA). A agência ficaria responsável por regular as tarifas cobradas e estabelecer               
mecanismos de subsídio para populações de baixa renda. Já os contratos de saneamento passariam a               
ser estabelecidos por meio de licitações, facilitando a criação de parcerias público-privadas. 

O dispositivo mais contestado é a vedação aos chamados contratos de programa, que são firmados               
entre estados e municípios para prestação dos serviços de saneamento em colaboração. Os contratos              
de programa não exigem licitação, já que o contratado não é uma empresa privada. Críticos do texto                 
alegam que as alterações abrem caminho para a privatização dos serviços de saneamento. 

 
  
Considerando: Que a aprovação desta medida fere o interesse soberano e social pelo controle direto               
da reserva da água;  

 
Considerando: Que a água pela sua importância é utilizada pelas sociedades humanas de muitas               
maneiras: abastecimento, irrigação, geração de energia, via de transporte, lazer, recreação, entre            
outras; 

 
Considerando: Que o Brasil, por sua grande dimensão territorial e pela predominância de climas              
úmidos, possui uma ampla rede hidrográfica, com muitos rios caudalosos e de grandes extensões; 
 
 
Considerando: A importância do Aquífero Guarani, o maior manancial subterrâneo que atinge 1,2             
milhões de km² incluindo outros países, considerado a maior reserva para abastecer a população de               
360 milhões de pessoas sem ser afetado de maneira significativa. Uma importante reserva para a               
prevenção de problemas futuros no abastecimento de água, além da dificuldade que um aquífero por               
ser subterrâneo, tem que se recuperar dos efeitos da poluição.  
 
Aquífero Guarani: O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um corpo hídrico subterrâneo e             
transfronteiriço que abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.               
Possui um volume acumulado de 37.000 km³ e área estimada de 1.087.000 Km². Na parte brasileira                
estende-se a oito estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio               
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O SAG tem características físicas, geológicas, químicas               
e hidráulicas específicas e complexas as quais foram estudadas pelo Projeto de Proteção Ambiental e               
Desenvolvimento Sustentável do SAG (2003-2009) e que fornecem as bases para o Programa             
Estratégico de Ação (PEA). Em 2 de agosto de 2010, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai                
assinaram o acordo sobre o Aquífero Guarani,       
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(http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/acordo-sobre-o-aquifero-guarani). 
Um dos objetivos é de ampliar os níveis de cooperação para um maior conhecimento científico sobre                
o Sistema Aquífero Guarani e a gestão responsável de seus recursos hídricos. O acordo precisa ser                
ratificado pelo Congresso Nacional do Brasil para sua entrada em vigor. 
 
 
Considerando: Que empresas transnacionais tem total interesse na aprovação deste projeto. 
 
 
 

Aprovam a Moção de seguinte teor: Repudiar a proposta de autoria da Presidência da República               
MP 868 que “Altera o marco legal de Saneamento Básico” 
 
 

 
 
(DADOS DO DESTINATÁRIO) nome e endereço completo: 
 
Senado Federal 
A/C: Comissão Mista da Medida Provisória nº 868, de 2018. 
Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso, Anexo II, Térreo 
Brasília-DF, 70165-900 
Telefones: +55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 
E-mail: biblioteca@senado.leg.br  

 
 
 
 

 
________________________________________ 

Vagner da silva Oliveira 
Geógrafo 

 
 

 
 
 
 
Observações: 

1) A moção, pela sua própria característica, apenas será encaminhada ao seu destinatário, por iniciativa e responsabilidade                

de seu(s) autor(es), para conhecimento. 

2) A moção que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será encaminhada pela 

Comissão Organizadora Estadual, conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo II da Resolução 1.013 de 10/12/2005. 
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