Prefeitura Municipal de Penápolis
Administração 2013/2016
LEI N° 1938, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.

"Institui
o Conselho Municipal de Meio
Ambiente - CMMA, revoga a Lei Municipal
n° 690, de 04/12/1997,
e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA, órgão
consultivo e de assessoramento do Municipio de Penápolis, nas questões ligadas á
Política Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo único. O CMMA exercerá as suas atividades de forma vinculada
á Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, cabendo-lhe:
I - colaborar na definição da Política Municipal do Meio Ambiente;
II - apresentar sugestões de normas e procedimentos visando a proteção
ambiental;
II1- propor a criação de áreas de proteção ambiental;
IV - manifestar-se, quando requisitado pelo órgão municipal competente,
sobre qualquer matéria que envolva a questão ambiental;
V - propor e incentivar ações de caráter educativo, visando a formação da
consciência pública sobre a necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio
ambiente;
VI - manter intercâmbio com órgãos públicos e privados com o intuito de
buscar soluções para os problemas ambientais;
VII - manifestar-se sobre normas e padrões municipais de controle de
qualidade do meio ambiente;
VIII - promover programas inter-setoriais de proteção da flora, fauna e dos
recursos naturais;
IX - colaborar na formação e desenvolvimento do Programa de Educação
Ambiental, a ser ministrado na rede de ensino municipal, e
X - diligenciar na prevenção de danos ambientais, ou mesmo de modo a
evitar a potencialização daqueles já ocorridos, sugerindo a execução de medidas
protetivas e/ou corretivas.
Art. 2° O Conselho
seguintes membros:

Municipal de Meio Ambiente

será constituido

pelos

I - um representante do Gabinete do Prefeito;
I
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11- um representante do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis - DAEP;
111
- um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
IV - um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente;
V - um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
VI - um representante da Secretaria Municipal de Educação;
VII - um representante da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e
Mobilidade Urbana;
VIII - um representante do Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado;
IX - um representante da Diretoria de Ensino - Região de Penápolis;
X - um representante da Policia Militar;
XI - um representante da Associação de Recuperação Florestal do Médio Tietê
- Flora Tietê;
XII - cinco representantes da comunidade com destacado interesse e atuação
nas questões ambientais;
XIII - um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Penápolis;
XIV - um representante do Sindicato Rural de Penápolis, e
XV - um representante do Centro Paula Souza.

9

10• Os membros

serão indicados pelas respectivas entidades que
representam, exceção feita àqueles tratados no inciso XII, que serão indicados 2
(dois) pelo DAEP, 2 (dois) pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente e 1 (um) pelo Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado sendo todos
nomeados por ato do Prefeito Municipal para o mandato de 02 (dois) anos, permitida
a recondução por igual período.

9

20• O mandato da primeira diretoria a ser eleita na forma do Parágrafo
Único do artigo 30 desta Lei, terá prazo de mandato especial, vigorando, assim, entre
a data da eleição até 31 de dezembro de 2.014, podendo ser reconduzida para
cumprir mandato por mais 02 (dois) anos, coincidíndo-se, assim, com o mandato do
próprio Prefeito.

9 30. Para cada membro titular, as secretarias, órgãos e entidades citadas
indicarão um membro suplente respectivo.
9

40• Havendo renúncia, impedimento ou exclusão de qualquer membro da
Comissão, assumirá o respectivo suplente, que completará o mandato, nos termos
deste artigo.

9 5°. O exercI CIO das funções de membro
considerado serviço relevante para o Municipio.

do CMMA

será gratuito e

Art. 30 A Diretoria do CMMA será constituída por:
2
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I - Presidente;
11- Vice-Presidente;
111
- 1° Secretário, e
IV - Secretário Executivo
Parágrafo único. A Diretoria do CMMA será eleita entre seus pares, através
de escrutinio secreto.
Art. 4° O CMMA manterá intercâmbio com os demais órgãos congêneres
municipais, estaduais e federais, com o objetivo de receber e fornecer subsídios
técnicos e cientificos relativos ás questões ligadas ao Meio Ambiente.
Art. 5° A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento
Ambiente fornecerá a estrutura necessária ao funcionamento do CMMA.

e Meio

Art. 6° A primeira Diretoria do CMMA terá o prazo de 60 (sessenta) dias,
após sua eleição, para a apresentação e aprovação do Regimento Interno.
Art. 7° Caberá ao Executivo efetuar a regulamentação
que deve ser feito por Decreto Municipal.

da presente Lei, o

DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 8° Após formada a primeira composição
COMDEMA.

do CMMA, ficará extinto o

Art. 9° O mandato dos membros que integrarem a primeira composição do
CMMA perdurará até 31 de janeiro de 2015, quando ocorrerão novas indicações e
nova eleição do quadro diretivo.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei nO690, de 04 de dezembro de 1997.
PREFE
M
ICIPAL DE PENÁPOLlS, em 01 de outubro de 2013.

Registrada e publicada no Serviço de Expediente e Patrimônio
Municipal de Ad
ação, em 01 de outubro de 2013.

CÉS
Secretário

da Secretaria

DRIGUES BORGES
Municipal de Administração
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