
LEI Nº 2723, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010

Dispõe sobre alterações,
que especifica, na Lei nº
 2377, de 6 de dezembro
de 2.005, que cria e regula
o COMDEMA - Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, e dá outras
providências

SILVIA APARECIDA MEIRA, Prefeita do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de setembro de
2.010, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte, LEI:

 Ficam alterados os dispositivos adiante enumerados da Lei nº  2377, de 6 de
dezembro de 2.005, que cria e regula o COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do
Meio-Ambiente, passando a vigorar com a seguinte alteração:

I - o artigo 1º:

"Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente - COMDEMA, órgão
consultivo, deliberativo, recursal, paritário e de assessoramento da Prefeitura Municipal de
Monte Alto em questões relativas ao equilíbrio ecológico, ao desenvolvimento sustentável,
ao combate à poluição e a minimização de impactos ambientais, em toda a área do
Município."

II - o artigo 3º, "caput", incisos I, letras "a" à "g", II, letras "a" à "g":

"Art. 3º O COMDEMA compor-se-á de 14 membros, sendo sete representantes do Poder
Público e sete da sociedade civil, que serão nomeados pelo Prefeito Municipal, inclusive os
das instituições ou entidades públicas ou privadas, através de listas tríplices,
preferencialmente, que não pertençam a outros órgãos ou conselhos públicos, a seguir
discriminados:

I - representantes do Poder Público:

a) um da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
b) um da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Marketing;
c) um da Secretaria Municipal de Saúde;
d) um da Secretaria Municipal de Educação;
e) um da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Infra-estrutura;
f) um da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
g) um da Casa da Agricultura.
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II - representantes da sociedade civil:

a) um das Associações de Moradores de Bairros, devidamente legalizadas;
b) um do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Alto;
c) um da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto;
d) um da empresa concessionária ou autarquia dos serviços públicos de água e esgoto do
Município;
e) um da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP;
f) um dos clubes de serviços locais;
g) um de organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, devidamente cadastradas
na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio-Ambiente e que tenham por finalidade
principal a defesa do meio-ambiente e do patrimônio cultural da região."

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Monte Alto, 28 de setembro de 2.010.

Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da
Câmara Municipal, na mesma data, bem como publicada, em órgão de imprensa escrita, na
data de sua circulação, nos termos do artigo 98 "caput", e seu § 1º, da Lei Orgânica do
Município.

Maria Cristina Zaupa Antonio
Secretária dos Negócios Jurídicos
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