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Vcrtcntcs 24 dc abril dc 2015

oncio cP no o71/2015

Ilxmo. Sr.

Vcreador Jos€ Ivanildo Cabral de Souza

MI) Prcsidente da Camara Municipal
Venenlcs PI_:.

Senhor Presidente,

Senimo-nos do presente pam encaminhar i aprecia9ao dessa Egr6gia Casa trgislativq
oriundo deste Executivo, o Projeto de Lei n" 02/2015, de 20 de abril do ano em curso'

que "Cria o Conselho Municipal <le Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e d6

outras ProvidCncias".

Outrossim. face a necessidade de cumprimento de prazos estabelecidos no Termo de

Compromisso Ambiental TCA. firmado entre o Ministdrio Ptiblico do Estado de

P"-uInbr"o 
" 

artu Edilidade. com o objetivo de implantar uma nova politica pithlica de

residuos s6lidos no municipio. solicitamos que a apreciaq[o da nlateria em epigrafe seia

em cardter de LIRCENCIA.

Na certeza da habitual aten9eo de Vossa Excelencia e seus Ilustles Pares' renovarnos

nossos protestos de distinta consideraqao
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O TRA,A● HO COW'11t u●

Pr●etO de L● n° 鯉 /2015

Ementa: "Cria o Conselho Municipal de

Defesa do meio Ambiente COMDEMA e

di outras providAncias ".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE VERTENTES,

ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no Lrso de suas atribuig6es legais conferidas pela

Lei Organica Municipalde 05 de abril de'1990, e em especial com supedaneo no art60 da

norDla antedita, envia para aprccia(ilo do Poder Legislativo o segujnte:

CAPiTULO I

DISPOSIEOES GERAIS

Art 1o. Este Proieto de Lei dispde sobre os procedimentos a serem

observados pelo Municipio, com o fim de garantir a criagao do Conselho Municipal de

Defesa do meio Ambiente - COMDEMA, 6rgao consultivo e de assessoramento da

Prefeiora Municipal de Vertentes ' Estado de Pernambuco' em quest6es relativas e

proteqSo e preservaqeo ambiental.

Art 2.a - 0 COMDEMA tem por finalidade' no ambito do municipio:

I - colaborar nos planos e programas de expans5o e

desenvolvimentomunicipalmedianterecomendag6esreferentesaprotegaodoMeio

Ambiente;

ll - estudar, definir e propor normas e procedimentos visando e

protegao ambiental;

lll - pronlover programas intersetoriais de proteqao da flora'
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fauna e dos recursos naturaisi

lV - promover campanhas educacionais sobre problemas relativos

a saneamento besico, poluitao das i8uas, do ar e do solo, protetao da fauna e da flora e

tudo que diga respeito a um Meio Ambiente saudevel e ecologicamente equilibrado;

V - fornecer subsidios t6cnicos para esclarecimentos relativos :l

defesa do Meio Ambiente;

Vl - promover e colaborar na execuqao de um programa de

Educagao Ambiental a ser ministrado obrigatoriamente em toda a rede de ensino

municipal;

VII manter intercambio com as entidades piblicas e privadas de

pesquisa e de atividades ligadas i defesa do M€io Ambiente:

Vlll - conhecer e prever os possiveis casos de dano ambiental que

ocorram ou possam ocorrer no Municipio, diligenciando no sentido de sua apuracao e da

tomada das provid6nciasnecess6rias:lsua responsabilizaCao

Art.3.o O COMDEMA compor'se-6 de 04 [quarro) membros' a

serem nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo um indicado pelo Poder Executivo

Municipal, um pelo Poder Legislativo Municipal, um pela Associa9ao representativa dos

professores e um pelo Sindicato dos Trabal hadores Rurais'

S 10 _ Para cada membro titular, as entidades mencionadas no

caput deste artigo indicarao um membro suplente respectivo;

S 2q - Havendo renincia ou impedimento de qualquer membro da

ComissSo, assumiri o respectivo suplente, que completare o mandato' nos termos deste

artigo.

Art.4 q_ O COMDEMA terii um Presidente' um Vice-Presidente' um

Secret6rio e um Tesoureiro eleitos pelos scus pares para um periodo de dois anos-

Art. 5.! Us membros do COMDTMA terSo mandato de 02 (dois)

anos, permitida uma recondugao.

Art 6.e - 0 exercicio das fung6es de membro do CoMDEMA ser'

gratuito e considerado como prestaqao de serviCos relevantes ao Municipio-
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Art.7.q - O COMDEMA mantera com 6rgaos da AdministratSo

Municipal, Estadual e Federal estrei to intercambio com o objetivo de receber e fornecer

subsidios t6cni.os relativos a dele)a do I\4ero

Ambiente

Art.7.q - 0 CoMDEMA mantera com 6rgaos da Administratao

Municipal, Estadual e Federal estreito intercambio com o obietivo de receber e fornecer

Art.7.e - 0 COMDEMA mantere com 6rgaos da Administraqeo

Municipal, Estadual e Federal estreito intercambio com o objetivo de receber e fornecer

subsidios t6cnicos relativos e defesa do Meio Ambiente.

Art.8.e - O COMDEMA, sempre que informado de ag6es lesivas ao

meio ambiente, diligenciari no sentido de sua apuraCeo e responsabilizaqeo devida.

Art. 9.e Para os casos constatados de degradaqeo ambiental ou

perigo de degradaCao ambiental, o C0MDEMA encaminhara notificageo ao respons6vel,

relatando a ocorrencia, e alertando-o das possiveis consequancias face )s legislag6es

federal, estadual e municipal, sugerindo aos 6rgios competentes as provid6ncias cabiveis.

Art. 10 O COMDEMA promovera a divulgageo de conhecimentos

e providAncias relativos i preservateo ambiental.

Art. 11 - Serii procedida a educageo ambiental no municipio de

modo transversal, incentivando a preservagao do meio ambiente.

Art. 12 - No prazo meximo de 30 (trinta) dias ap6s sua instalagao

o COMDEMA elaborar:i seu Regimento Interno, que devere ser homologado por Decreto do

Prefeito Municipal.

Art 13-Esta Lei entrarl
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