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JUSTIFICATIVA - PL 0370/2015 
A presente iniciativa tem por objetivo conscientizar a população da necessidade do uso 

racional da água através da afixação de placas informativas sobre a utilização da válvula de 
descarga nos sanitários. 

Visando estimular práticas de uso racional (consumo consciente) da água que as 
pessoas praticam como hábito cotidiano, ou seja, fazer as pessoas preservarem a água com 
hábitos simples, como dar descarga no banheiro somente o necessário, pode fazer a diferença 
para a preservação desse recurso. 

As politicas de educação ambiental, com placas, informativos, cartilhas educacionais 
estão obtendo grandes avanços na educação ambiental, e, portanto, na conscientização da 
importância de preservar os recursos naturais. 

O objeto visa que seja afixada placa informativa nos banheiros das edificações de uso 
não residencial, públicas e privadas, e assim conscientizar um grande numero de pessoas que 
todos os dias utilizam das dependências sanitárias de tais edificações. 

A descarga quando usada de forma desnecessária gasta muita água em um único 
aperto, por exemplo, a válvula de descarga ao ser acionada gasta de 10 a 30 litros de água, 
portanto é muito importante informar os usuários para não acionar à toa e apertar somente o 
tempo necessário. 

É de suma importância à conscientização da população sobre o uso racional da água 
como um todo. As campanhas educativas devem ter como objetivo motivar e mobilizar os 
munícipes a mudarem seus hábitos de consumo de água, colocando em prática medidas para 
diminuir o desperdício. 

A respeito do consumo consciente o Instituto Akatu (2004) diz: 

O consumo consciente visa transformar o ato de consumir em um ato de cidadania. Em 
adição ao bem estar pessoal, o consumidor consciente considera, em suas escolhas de 
consumo, as possibilidades ambientais e as necessidades sociais." 
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