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PROJETO DE LEI Nº 08/2019

Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Uso Consciente
da  Água  e  Preservação  dos  Mananciais  Municipais,  a  ser
comemorado no dia 15 de março.

Modifica o Artigo 2º do Projeto de Lei nº 08/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art.  2º  Deverão  ser  desenvolvidas  nesta  data,  em  toda  a  rede  municipal  de  ensino,
atividades educativas que incentivem as boas práticas de uso consciente da água e de
preservação dos mananciais do Município. 

Art.  2º  Poderão  ser  desenvolvidas  nesta  data,  em  toda  a  rede  municipal  de  ensino,
atividades educativas que incentivem as boas práticas de uso consciente da água e de
preservação dos mananciais do Município. 

Modifica o Artigo 3º do Projeto de Lei nº 08/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 3º Deverá ser instituído pela concessionária responsável pelo serviço de abastecimento
de água no Município, uma campanha do "Uso Consciente da Água", que deverá se iniciar
no primeiro dia útil do mês de março, e se estender até o dia 15 do respectivo mês, sendo
este o Dia D.  

Art. 3º Poderá ser instituído pela concessionária responsável pelo serviço de abastecimento
de água no Município, uma campanha do "Uso Consciente da Água", que deverá se iniciar
no primeiro dia útil do mês de março, e se estender até o dia 15 do respectivo mês, sendo
este o Dia D.  

 
Câmara Municipal de Itapoá, 16 de abril de 2019.

Thomaz William P. Sohn
                                    Vereador PSD                                   
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