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PROJET'O DE LEI Nº 002, DE 30 DE JANEIRO DE 2019. 

Institui no município de Tabapuã -
SP o projeto "Caça1mba 
Comunitária". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE T ABAPUÃ APROVA A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica instituído em caráter exclusivamente social, o Projeto 

de "Ecoponto" denominado "CAÇAMBA COMUNITÁRIA". 

Art. 2° - As Caçambas Comunitárias deverão ser instaladas em 

pontos estratégicos, denominados "Ecopontos" nos bairros do Município, que 

serão determinados pelo próprio órgão municipal, de acordo com a demanda da 

populaç:ão, tendo com objetivo de diminuir o descarte irregular de lixo e entulho 

no mun icípio. 

§ 1° - As substituições das caçambas devem ser realizadas pelo 

setor responsável do executivo. assim que as mesmas estiverem cheias, oiu no 

máximo com 05 dias de utilização. 

§ 2° - O descarte dos resíduos recolhidos, pela colocação de 

caçambas deve ser realizado conforme normativa· da Secretaria de IVleio 

Ambiente, sendo seu descumprimento passível de multa conforme legislação 

Ambiental. 
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Art. 3° - Compete ao Setor Obras do Executivo a orient;ação, 

fiscaliz:ação e o gerenciamento dos "EcoPontos", denominados como "Caçamba· 

Comunitária". 

Art. 4° - As despesas com a execução da presente lei ocorrerão 

por cionta de verbas próprias do orçamento municipal, suplemenitadas 

oportuinamente, se necessário. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala dos Vereadores, 30 de Janeiro de ~~O 19. 

4:-_ib L-ff. /};~ 
t r· ÁQUILES LUIZ PAULELLA 

Vereador (PSDB) 
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JUSTIFICATIVA 

O intuito da presente proposta é obter instalações e 

disponibilizações de caçambas em áreas públicas, com objetivo de descarte 

regular de lixo e entulho. 

Vale frisar que são rotineiras as reclamações recebidas, referente 

às pessoas que realizam diariamente o descarte de lixos e entulhos em locais 

impróprios, como "vielas", terrenos baldios, calçadas, estradas e outros, 

propiciando a proliferação de animais infectocontagiosos que podem transmitir 

doenças. 

A implantação do projeto "Caçamba Comunitária", irá amenizar o 

problema que atualmente afeta vários bairros do Município, garantindo a todos 

uma me!lhor qualidade de vida e proteção ao meio ambiente. 

Tendo exposto as razões e motivos para o feito, conto com a 

colaboração dos nobres colegas Vereadores, para a aprovação do presente Projeto 

de Lei. 

Tabapuã - SP, 30 de Janeiro ele 2019. 

/~ii~h~ .ltf ÁQUILES LUIZPAULELLA . 
Vereador (PSDB) 
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Tabapuã, 30 de Janeiro de 2019. 

APROVADO -
Em: 01/ I 02 t .2f.'-f!l 
Sessão~~ 
C'~.).. th (;Jí ;;_-... 

······p;-~;d;;;;·;õi~7,~;;.······· 

Na qualidade de Vereador, encaminho em anexo, o Projeto de Lei nº 

002/2019, de 30 de Janeiro de 2019, de minha autoria, que Institui no município de 

Tabapuã - SP o projeto "Caçamba Comunitária", bem como a competente 

Justificativa, pedindo a dispensa dos pareceres das Comissões Permanentes, para ser 

apreciado em regime de urgência especial, nos termos do Artigo 188, Parágrafo Único e 

Incisos do Regimento Interno desta Edilidade. 

Atenciosamente, 

11;~fll4~ 
_ ( ÁQUILES LUIZ PAULELLA 

Vereador (PSDB) _______ ,.,...__ 
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ustavo Antonietti 
Assessor legislativ.0 
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