
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

PROJETO DE LEI NO. 07 112021

..INSTITUI A SEMANA
MEIO AMBIENTE, E
PRovtDÊNctAS,,.

MUNICIPAL DO
DA OUTRAS

Art. 1o - Fica instituída no Município de Alagoinhas
Municipal do Meio Ambiente' a ser comemorada
(primeiro) ao dia 0Z (sete) de junho, de cada ano.

Parágrafo único - Na 'semana Municipal do Meio Ambiente,terá destaque, principarmente, o dia 05 (cinco) oe junno,
quando se comemora em todo o planeta, o ,Dia Mundial doMeio Ambiente'.

Art. 20 - A semana Municipar do Meio Ambiente tem por
objetivo:

I - promover.a educação de crianças, jovens e adurtos,
buscando principalmente a conscientizáção â, 

"orrnidade 
deque todos tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado,

competindo-lhes o dever de defendê-lo é preserva-lo para aspresentes e futuras geraçÕes;

ll - estimular a adoção de práticas e medidas de proteção do
meio ambiente;
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A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
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lll - buscar soluções em relação aos recursos naturais, dando
oportunidade de vida às geraçÕes futuras.

Art. 30 - Na Semana Municipal do Meio Ambiente deverão ser
ministradas nas Escolas Municipais, matérias pedagogicas em
todos os níveis de ensino, vinculadas e educação ambiental.

Art. 4o - A coordenação das comemoraçÕes da 'semana
Municipal do Meio Ambiente' ficará a cargo do Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente (SEDEA), que atuará em sintonia
com os demais órgãos, instituiçÕes, empresas e comunidade
em geral.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 02 de setembro de 2O2l .

JáÍAi
Vereadora autora.
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