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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E 

 DESENVOLVIMENTO

 

Parecer nº 01/2019 – CMID 
 

Ref.: Projeto de Lei nº 182/2018 
 

Relator: Reinaldo Anacleto – PDT  
 

 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, 

cujo objeto é instituir o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de 

Infraestrutura – FMSAI, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, 

Obras e Serviços, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento 

básico, ambiental e de infraestrutura, no Município de Assis. 

Constata-se que a proposta é mais uma das ações necessárias 

para garantir a conclusão do processo de celebração de convênio de 

cooperação entre o Município de Assis e o Governo Estadual e do contrato 

com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 

SABESP, para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, com vistas, exclusivamente, a operacionalização 

dos investimentos a serem feitos em Assis com os recursos a serem 

repassados no âmbito da futura contratação. 

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a presente 

propositura visa, com os recursos do mencionado Fundo, custear obras e 

serviços públicos de saneamento ambiental e de infraestrutura, 

direcionados, prioritariamente, a áreas ocupadas por população de baixa 

renda. 

Ante o exposto, no que diz respeito aos aspectos ambientais e 

de infraestrutura, manifesto-me de forma favorável à apreciação e 

deliberação do presente projeto em Plenário. 

É o parecer. 
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Sala das Comissões, 04 de fevereiro de 2019.  
 

 
REINALDO ANACLETO – PDT  

Relator 
 

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