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GABINETE DO VEREADOR WILLIAM ALEMÃO 

 

Projeto de Lei Nº. 246/2021  

 

ALTERA os dispositivos que especifica da 
Lei nº. 2295 de 08 de janeiro de 2018, que 
dispõe sobre aplicação de multa ao 
cidadão que for flagrado jogando lixo nos 
logradouros público. 

 

Art. 1°. Fica alterado o caput do art.1°, que passa ter a seguinte redação: 

  
Art. 1°. Será multado na forma da lei todo cidadão que for flagrado 
jogando qualquer tipo de lixo nos logradouros públicos, igarapés, 
rios e lixeiras viciadas fora dos equipamentos destinados para 
este fim. 

Art. 2° Fica alterado o caput do art. 3°, que passa ter a seguinte redação: 

Art. 3° O agente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SEMMAS) responsável pela autuação poderá 
solicitar, sempre que necessário, auxílio de força policial quando 
o infrator dificultar o cumprimento dos incisos II e VI do art. 2º 
desta Lei. 

Art.3°. Fica alterado o caput do art. 4°, que passa ter a seguinte redação:  

Art.4º. Os infratores desta Lei serão penalizados, a cada 
infração, com multa de uma Unidades Fiscais do Município 
(UFMs), independente da gravidade, dobrando a cada 
reincidência. 

Plenário Adriano Jorge, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

    William Alemão 
Vereador – Cidadania 
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GABINETE DO VEREADOR WILLIAM ALEMÃO 

 

                                                     JUSTIFICATIVA  

 

 Senhores Vereadores,  

 

 Tais alterações se fazem urgentes e necessárias como meio de tornar a lei do 

ano de 2018 realmente aplicável e incentivar a população a jogar lixo em lugares 

adequados e evitar que pequenos atos da falta de educação colaborem para entupir 

bueiros e poluir nossos rios e igarapés.  

         Não somente colaborar para a limpeza de rios e igarapés, mas também 

colaborar com o ofício dos colaboradores da Secretaria Municipal de Limpeza 

Pública. 

Portanto, pela relevância social que reveste o presente Projeto de Lei, 

estamos submetendo-o a esta Casa Legislativa e pedimos o apoio de todos os 

vereadores. 

 

Plenário Adriano Jorge, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

   
William Alemão 

Vereador – Cidadania 
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