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ATA - Reunião Extraordinária – PL 4147

Aos 08 dias do mês de agosto de ano de 2001, o COMITESINOS reuniu-se extraordinariamente, às
14horas, na sala do Pós I, na UNISINOS, São Leopoldo/RS, por convocação regimental para tratar
de tema único, segundo deliberação da categoria “Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana”, em
atendimento à demanda do COMITESINOS manifestar-se, oficialmente, sobre o PL 4147, que trata da
Política  Nacional  de  Saneamento.   A  reunião  foi  coordenada  pelo  Presidente,  assessorado  pela
Secretária Executiva, que, ao abrir os trabalhos, apresentou o contexto em que o projeto de lei estava
sendo debatido.   Paim destacou que há muito tempo as entidades que agregavam os sanitaristas
clamava por instrumentos regulatórios na área do saneamento e, quando o PL chegara ao Congresso
Nacional,  houve reações muito fortes, por várias razões e por parte de vários setores. Umas, por
conta  dos  prazos  exíguos,  já  que  o  PL entrara  na  pauta  em regime  de  urgência.   Outras,  que
contestavam o suposto espírito de privatização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Ainda,
aquelas que tinham um cunho totalmente ideológico.  A polêmica sobre o tema não deveria confundir
o papel que cada fórum poderia exercer no processo, oferecendo contribuições que resultassem em
um projeto razoável.  O COMITESINOS deveria compreender o que seria razoável para um Comitê
de Bacia e, dentre os artigos formulados, apresentar sugestões, reformulações e supressões. Além do
compromisso com a própria comunidade da bacia, o COMITESINOS deveria ter sempre presente que
há  uma  expectativa  nacional  sobre  como  ele  irá  se  comportar, o  que  irá  sugerir.  E,  se  há  a
expectativa,  devemos  ocupar  o  espaço.   Segundo Paim,  O Comitê  é  ouvido,  é  respeitado e  esta
condição deve ser muito bem explorada, pois dará repercussão e contará com apoio, particularmente
dos Comitês de Bacias instalados no território nacional.  Feitas as considerações, os representantes
das entidades que compõem a categoria Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana apresentaram as
sugestões  que  haviam  sido  discutidas  na  reunião  da  categoria,  e,  após  novas  discussões  e  o
estabelecimento  do  consenso,  ficou  decido  que  o  texto  final  seria  elaborado  por  um  ou  dois
integrantes do grupo e repassado aos demais. Caberia à Secretária Executiva enviar ao Relator da
Comissão Especial de Saneamento, Dep. Adolfo Marinho as contribuições do COMITESINOS. Diante
da concordância de todos os presentes ao procedimento a ser aplicado,  o Presidente deu a reunião
por encerrada.  Não  havendo nada mais  a constar, lavrei  a  presente  ata,  a  qual  será anexado o
documento final e  que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e por mim. 
                                                                                                         São Leopoldo, 12 de agosto de 2001.

                  Viviane Nabinger                                                        Paulo Renato Paim
                Secretária Executiva                                                          Presidente
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