
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº____/2017 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE 

TORNEIRAS ECONÔMICAS EM TODAS 

AS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituída, por meio da presente Lei, a obrigatoriedade de instalação de torneiras 

econômicas em escolas públicas municipais, em defesa do meio ambiente na cidade. 

Art. 2º A implantação das torneiras econômicas caberá à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a comunidade escolar; 

I - A implantação das torneiras a que se refere o caput deste dar-se-á em todos os ambientes 

da escola, tanto os de uso comum de alunos e visitantes, quanto os de uso exclusivo de 

funcionários; nos prédios antigos, a troca deverá ser gradual, até que a totalidade das 

mesmas seja instalada nos ambientes citados. 

II - As novas construções e prédios de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município 

deverão ser entregues à comunidade já contempladas com as torneiras econômicas. 

Art. 3º A conservação das torneiras econômicas caberá tanto ao Município, quanto à 

comunidade. Esta última estimulará a participação dos alunos, pais e professores na promoção 

de núcleos ambientais para a melhoria na qualidade da água.   

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por parceria com entidades 

privadas ou à conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.          

SALA DE SESSÕES, 27 de Março de 2017 

 

Rogério Cardoso 

Vereador 



 

 

Justificativa 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores: 

 

A preocupação com o uso racional e ambientalmente correto dos nossos recursos, além de se 

estimulada nas escolas desde o início, também deve ser posta em prática através de exemplos 

práticos. 

Já existem tecnologias simples e de fácil acesso que auxiliam nessa tarefa. As torneiras 

econômicas, objetos deste Projeto de Lei, são frutos de tecnologias atuais que buscam 

minimizar o impacto do uso de recursos cada vez mais escassos, como a água. 

A instalação destas nos prédios escolares resultará numa grande economia de água, sem 

dúvida. Estas torneiras possuem um mecanismo de fechamento automático,  que impede que 

desperdicem água em atos corriqueiros, mas constantemente realizados, como lavar as mãos 

ou utensílios de cozinha. 

A diminuição do gasto financeiro com tratamento e captação  de água para os prédios 

públicos a serem beneficiados com essa tecnologia compensará os custos da aquisição e 

instalação das mesmas.   

Em tempos de seca e assoreamento das nossas principais vias de acesso à água nas cidades, 

são atitudes como essa que justificam o gasto em sua implantação, que será recompensado em 

médio a longo prazo. E trará muitos benefícios a todos os moradores de Vila Velha. 

Diante da importância da matéria, conto com a participação dos meus nobres pares para a 

aprovação da presente proposição. 

SALA DE SESSÕES, 27 de Março de 2017 

 

Rogério Cardoso 

Vereador 

 

 

 

 


