
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER CLJR- o2J'/2018, de ./li de junho de 2018.

Exma. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

REF.: Projeto de Lei Complementar n° 01118

"Dá nova redação ao § 4° do art. 93 da Lei Complementar
Municipal n° 191, de 26 de dezembro de 2016 que dispõe sobre a
política de proteção, conservação, preservação, controle,
Iicenciamento e fiscalização do meio ambienta e melhoria da
qualidade de vida no Município de Ubá".

Senhora Presidente:

I0) Através da Mensagem n° 021, de 14 de maio de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei Complementar em referência que "Dá nova redação ao § 4° do
art, 93 da Lei Complementar Municipal n° 191, de 26 de dezembro de 2016 que dispõe sobre a política de
proteção, conservação, preservação, controle, Iicenciamento e fiscalização do meio ambienta e melhoria da
qualidade de vida no Município de Ubá".

2°) A presente alteração se trata da mesma promovida através do Projeto de Lei n" 010/18. Cabe ressaltar
que da mesma forma, a administração municipal conseguiu estabelecer alíquotas melhores na negociação do
contrato com a COPASA, que variam de 2 a 3 por cento ao longo da concessão. Com isso conseguiu-se
praticamente dobrar os recursos para o Fundo Ambiental, e tripicá-los até o fim do contrato. Para possibilitar o
cumprimento desta obrigação contratual por parte da Copasa, o Município necessita alterar o § 4° da Lei
Complementar 191, vez que a ARSAE - Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto somente
reconhecerá nas reposições tarifárias, os repasses ao Fundo Ambiental Municipal devidamente aprovados por
legislação específica, o que se pretende através da presente matéria.
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VEREADOR PASTOR DARC RES DA SILVA

A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo manifestamos favorável à aprovação do presente Projeto de Lei.

É o que nos parece S.M..I.
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