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Acrescenta-se ao Projeto de Lei nº 307, de 2020, o seguinte artigo 48, renumerando-se os
demais:
"Art. 48 - O projeto de lei orçamentária anual do Estado deverá detalhar os investimentos
em saneamento básico, prevendo obrigatoriamente a implementação de rede de coleta e
tratamento de esgoto nos municípios que integram o Subcomitê Pinheiros-Pirapora."

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

O Subcomitê Pinheiros-Pirapora abrange 8 municípios: Jandira, Pirapora do Bom Jesus,
Carapicuíba, Osasco, Santana de Parnaíba, Itapevi, Barueri e São Paulo. Cada uma dessas
cidades tem um assento no Subcomitê, com exceção da capital, que possui dois, em função da
dimensão dos seus problemas ambientais, é têm o serviço de água e esgoto sob
responsabilidade da Sabesp.
Apenas os municípios da região metropolitana, tirando a capital, possuem uma população
estimada de 1 milhão e 879 mil pessoas, segundo o IBGE, e apesar de sua importante
contribuição econômica ao desenvolvimento, PIB e arrecadação do estado, ainda apresentam
índices inaceitáveis de coleta e tratamento de esgoto.
Pesquisa realizada pela liderança do PT, com base nos dados da própria Sabesp, apurou que
em cidades como Osasco e Carapicuíba aproximadamente 30% da população não possui coleta de
esgoto. A própria Sabesp, por meio de Audiência Pública realizada dia 20 de maio de 2019
na prefeitura, reconhece que 25% da população de Osasco não possui atendimento de esgoto.
Não obstante, a destinação de recursos ao saneamento básico não constitui gasto, e sim
investimento, constituindo inclusive condição de dignidade da pessoa humana, sendo este
fundamento da República assegurado pelo inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna. De
maneira que este assunto se mostra imprescindível e inadiável, razão pela qual deve
necessariamente conter previsão expressa na presente Lei de Diretrizes Orçamentárias, por
meio da aprovação da presente emenda, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade.
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