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PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE. 

 

 

Projeto de Lei nº 169/2018 

 

 

Relator: VALMIR DIONIZIO – PSD  

 

 

 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, cujo objeto é solicitar 

autorização para dispor sobre recolhimento e fixação de valores para depósito de resíduos de 

construção civil ou entulhos, em áreas de propriedade do Município. 

Constata-se que o objetivo da presente propositura é melhorar o manejo do 

Aterro de Resíduos da Construção Civil e Materiais Inertes, tendo em vista a falta de 

segregação dos resíduos depositados nas caçambas, nas quais são encontrados, além do 

entulho, animais mortos, resíduos de poda, resíduos sólidos, volumosos e até, eventualmente, 

resíduos perigosos, sendo que estes outros tipos de resíduos devem ter sua correta destinação.  

Quanto ao mérito, o projeto visa reduzir as despesas do Município, que, hoje, 

tem separado os resíduos das caçambas dispostas no aterro de inertes sem a devida cobrança, 

pois todas são cobradas como caçambas contendo apenas entulho, com valor há muito tempo 

defasado, sem considerar a condição real de disposição e segregação dos materiais. 

No mais, a matéria constante no presente projeto está em consonância com o 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PMGIRS, previsto na Lei 

nº 6.452, de 01 de fevereiro de 2018 e em conformidade com o estabelecido na Lei Nacional 

nº 12.305/2010 e suas alterações.  

Diante do exposto, manisfesto-me de forma favorável a presente propositura, a 

fim de esta seja submetida à apreciação e deliberação em Plenário. 

 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2018.  

 

 

VALMIR DIONIZIO – PSD 

Relator 
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REINALDO ANACLETO – PDT 

Vice-Presidente 

 

 

ANDRÉ GONÇALVES GOMES – PR 

Secretário 

 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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