
PROJETO DE LEI N° 011-01/2021 

 

 

Determina a instalação de coletores de água da 

chuva em novas obras realizadas pelo poder público 

de Cruzeiro do Sul. 

 

 

JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no 

uso das atribuições previstas por Lei Orgânica e Regimento Interno vigentes, faz saber 

que a Câmara de Vereadores aprovou Projeto de Lei de acordo com o Autógrafo nº.../2021 

e sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º É obrigatório, em todas as obras realizadas direta ou indiretamente pelo 

poder público municipal e edificações de uso público que venham a fazer uso de ligação 

com a rede de distribuição de água, a instalação de reservatórios coletores de água da 

chuva para seu reaproveitamento. 

Art. 2º A água recolhida nos reservatórios será destinada à limpeza e higienização 

dos prédios e de mais atividades que não necessitem de água tratada.  

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA   MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL, RS, EM 04 DE 

OUTUBRO DE 2021. 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI               GUSTAVO HENRIQUE RICHTER                                                                                                          

              Primeiro-Secretário                                   Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 



 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 011-01/2021 

 

Senhor Presidente,  

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,  

 O presente Projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade aa instalação de 

reservatórios coletores de água da chuva em todas as novas obras realizadas pelo poder 

público municipal de Cruzeiro do Sul, visando a ampliação, reforma ou remodelação de 

espaços públicos urbanos e rurais e edificações de uso público. 

 

 Este projeto visa contribuir para um melhor aproveitamento do recurso natural. É 

de conhecimento público a necessidade de ações de reeducação quanto a utilização de 

recursos hídricos. 

  

 Oportunizará economia de água tratada para utilização em limpeza e higienização 

desses novos prédios, calçadas, irrigação de jardins, dentre outras utilizações, quando 

houver reserva de água da chuva para essa finalidade. 

  

Despertar o sentido ecológico e financeiro com a finalidade de não 

desperdiçarmos mais importante recurso natural do planeta. 

 

 

 

 

MAÍSA APARECIDA SIEBENBORN 
Vereadora 

 

 

 

 

 


