
PROJETO DE LEI Nº 12 DE 19 DE MARÇO DE 2015 

 

Altera a redação do art. 4º e do art. 5º, I e II, 

da  Lei Municipal nº 1.630 de 02 de JUNHO  

de 2005, que dispõe sobre o funcionamento do 

COMDEMA – Conselho Municipal do Meio 

Ambiente e dá outras providências. 

 

Art. 1° - A nova redação dos arts. 4º, e 5, II da Lei Municipal nº da Lei 

Municipal nº 1.630 de 02 de JUNHO de 2005, que dispõe sobre o funcionamento do 

CONDEMA – Conselho Municipal do Meio Ambiente dá outras providências, passa a 

ser: 

“Art. 4º - Compete ao CONDEMA as seguintes atribuições: 

 

XVIII- exercer o controle social dos serviços público de saneamento 

básico de caráter consultivo. 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente será composto por 10 

(dez) membros titulares e de igual número de suplentes, representando os seguintes 

segmentos. 

I- Poder público 

a) Um representante da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente; 

b) Um representante da Secretaria de Saúde; 

c) Um representante da Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto; 

d) Um representante da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos; 

e) Um representante da Secretaria de Assistência Social.  

 

 

II- Entidades civis, representantes da comunidade local: 

a) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Faxinal do Soturno; 

b) Um representante da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços de Faxinal do Soturno; 

c) Um representante do Grupo Arco-Íris da Terceira Idade; 

d) Um representante da Corsan – Companhia Rio Grandense de 

Saneamento de Faxinal do Soturno; 

e) Um representante da Emater de Faxinal do Soturno.” 

 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando a 

Lei nº 1.758 de 13 de abril de 2007. 

 

Justificativa: 

   

                       Senhores Vereadores 

 

  O projeto que chega a Vossa Apreciação versa sobre a necessidade de 

observância e conformidade ao Decreto nº 8.211/2014, que regulamenta a Lei do 



Saneamento (Lei nº 11.445/2007), que afirma: “após 31 de dezembro de 2014, será 

vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou 

entidade da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares 

de serviços de saneamento básico que não instituírem por meio de legislação especifica 

o controle social realizado por órgão colegiado. 

 

Desta forma, esperamos vossa compreensão e apoio.  

 

Atenciosamente 

                                                                

 

 

                                                                                  Volnei Colvero Savegnago 

                                                                                        Prefeito Municipal 


