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Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 05 DE 08 DE JANEIRO DE 2021

“Dispoe sobre a proibigao de 
industrias e empresas de saneamento 
basico do langamento de agues servidas 
sem tratamento em cursos fluviais, 
estabelece obrigatoriedade de informagao 
a respeito, e da outras providencias”.

Art. 1° Ficam proibido industrials e empresas de saneamento bcisico de 
lanpar aguas servidas, em cursos fluviais, exceto apos o devido tratamento que 
as tornem inofensivas ao meio ambiente e respeitadas as legislagoes federal, 
estadual e municipal aplicaveis.

Art. 2° Ficam obrigados todas as, industrias e empresas que detem 
concessao de saneamento basico que gerem aguas servidas, a 
disponibilizarem, em sitio da internet, relatorio, com periodicidade no minimo 
semestral, a respeito do seu tratamento e destinagao.

§ 1° Do relatorio de que trata o caput deste artigo constara, pelo menos 
as seguintes informagoes:

I - volume de agua utilizada nos processes do empreendimento;

II - volume de agua tratada;

Ml - tipos de metodos aplicados para tratamento da agua.

§ 2° O endereqo eletronico do sitio da internet devera ser informado pelo 
empreendimento na sua entrada, de modo a permitir a qualquer pessoa dele 
ter conhecimento.

Art. 3° A inobservancia dos termos previstos nos artigos 1° e 2° desta lei 
resultara em penalidades de leis especificas ambientais.

Art. 4° O Poder Executive regulamentara a presente lei em ate 60 
(sessenta) dias apos sua publicapao.

Art. 5° As despesas decorrentes da execupao da presente lei correrao 
por conta das dotagoes orpamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposip6(£§\em contrario.
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Estado de Sao Paufo

Justificativa

A presente propositura tem como principal fun<?ao colaborar, ainda que 
indiretamente, com os problemas ambientais de nossa cidade.

A eliminapao do despejo de aguas servidas sem tratamento em cursos 
fluviais nos deixariam em condipoes de aumentar o a gama de utilizapao dos 
nossos rios e corregos melhorando assim o meio ambiente de nosso municipio 
e a qualidade de vida da nossa populapao.

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores na aprovapao da presente 
proposta que visa valorizar o meio ambiente, \/a\ouzar a vida.

Plenario Waldomiro dos Santos, Caiamar 08 de Janeiro de 2021

LUIZ FABIANO CORDEIRO GALVAO 
/ Ve reader
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Oficio n° 16 - GP

Cajamar, 11 dejaneiro de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 45/2020; 01/2021; 02/2021; 03/2021; 04/2021; 05/2021 e 06/2021.

Lembramos, que a Comissao de Transporte e Obras tambem
deverao exarar parecer.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar nossos 
protestos de estima e considera$ao.

DRJGUE5SAULO AND
Presiden
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Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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