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PROJETO DE LEI Nº 182/2018 - Institui o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, do Município de 
Assis e dá outras providências. 
 

VOTO CONTRÁRIO 

 

 

Tendo em vista que este vereador opinou contrariamente ao 

Plano de Saneamento Básico aprovado por esta Casa, por não 

contemplar o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais, ou seja, os quatro eixos (abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas), mas apenas dois eixos, não atendendo 

por completo o interesse social e, também, ao projeto de convênio de 

Cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos visando a gestão associada dos 

serviços de saneamento básico, entendemos que o projeto em análise 

que instituiu o Fundo de Saneamento, por arrastamento, também deve 

ser rejeitado. 

 

Portanto, notada a dependência desta propositura e seu 

vínculo direto com o Plano de Saneamento Básico, pois se trata de ação 

para garantir a conclusão do processo de celebração de convênio de 

cooperação entre nosso Município e o Governo Estadual para a 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, este vereador, emite voto contrário à apreciação 

do presente projeto de lei, com o fim de se manter condizente com as 

razões exaradas nos projetos, fundamento de validade deste. 

https://sapl.assis.sp.leg.br/cadastros/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=75456
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Ante o exposto, manifesto-me contrário à apreciação e 

deliberação do presente projeto pelos nobres pares em Plenário.  

 

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2019. 

 

JOÃO DA SILVA FILHO – TIMBA 
Vereador – DEM 

Presidente da CMID 
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