Câmara dos Deputados

REQUERIMENTO NO.

, DE 2016

(Do Sr. Deputado João Paulo Papa)

Requer a convocação de Sessão Solene em
homenagem à Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2016 – “Casa comum, nossa
responsabilidade”.

Senhor Presidente,

Vimos requerer a V.Exa., conforme o art. 68 do Regimento Interno,
representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados e ouvido o
Plenário, a convocação de Sessão Solene em homenagem à Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2016 - "Casa comum, nossa responsabilidade”, a ser
realizada no mês de fevereiro de 2016.

JUSTIFICATIVA
A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 apresenta para reflexão e
discussão o tema “Casa comum, nossa responsabilidade” e o lema “Quero ver o
direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca (Am 5.24).
O objetivo da Campanha deste ano é “assegurar o direito ao saneamento
básico para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e
atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa Casa Comum”.
A partir deste objetivo geral, a Campanha apresenta oito objetivos específicos:
a) unir Igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas de boa vontade na
promoção da justiça e do direito ao saneamento básico;
b) estimular o conhecimento da realidade local em relação aos serviços de
saneamento básico;
c) incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, principalmente da
água;
d) apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e executem o seu Plano
de Saneamento Básico;
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e) acompanhar a elaboração e a execução dos Planos Municipais de
Saneamento Básico;
f) desenvolver a consciência de que políticas públicas na área de saneamento
básico apenas tornar-se-ão realidade pelo trabalho e esforço conjunto;
g) denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, pois eles
devem ser política pública como obrigação do Estado;
h) desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à
proposta cristã e envolvimento com as necessidades humanas básicas.
As questões apontadas nos objetivos da Campanha da Fraternidade
encontram ressonância neste Parlamento.
Em 2015, a Subcomissão Especial da Universalização do Saneamento Básico
e do Uso Racional da Água apresentou 20 Recomendações para o País atingir mais
rapidamente seu objetivo de universalizar o saneamento e de promover o uso racional
da água.
Anteriormente, esta Casa debateu e aprovou a Lei do Saneamento (Lei no.
11.445/2007). Atualmente, discute-se a criação de um espaço institucional permanente
destinado à promoção de estudos, debates e propostas na área do Saneamento
Ambiente (Requerimento no. 90/2015 – CDU).
A homenagem à Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 - "Casa
comum, nossa responsabilidade” inscreve-se, portanto, na jornada deste Parlamento
de busca constante da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e oferece à
iniciativa das Igrejas e Organizações que a promovem seu justo e merecido
reconhecimento.

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2016.
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