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AUTOGRAFO DE LEI N°. 1.441/2015 

81~ 	"Dispõe sobre alternai, do art. 20 da Lei 

1263/2008, que alterou o art. 3° da Lei ~rimos"?  FIDI 5 
n° 1.131/2002, que dispôs sobre a 

criação do conselho municipal de Defesa 

do Meio Ambiente." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, DO ESTADO DA 

BANIA, aprovou e eu, Prefeito deste Município, sanciono a seguinte Lei: 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica alterado o art. 20  da Lei n° 1.263/2008, que alterou o art. 30  da 

Lei n° 1.131/2002, passando a ter a seguinte redação: 

ArL 2°. O COMDEMA será composto, por 12 (doze) membros, de forma 

paritaria, por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, a 

serem nomeados pelo Prefeito Municipal, a saber: 

I — Representantes do Poder Público: 

a) Representante do Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente ou 

Agricultura; 

b) Representante do órgão Executivo Municipal da Saúde; 

c) Representante do órgão Executivo Municipal da Infraestrutura; 

ti) Representante do órgão Executivo Municipal da Educação; 

e) Representante do órgão Executivo Municipal da Ação Social; 

f) Representante do Poder Legislativo Municipal. 
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II — Representantes da Sociedade Civil: 

a) Representante de Sindicato de Agricultores Familiares e Trabalhadores 

Rurais; 

b) Representante de Sindicato de Trabalhadores de Extração de Produtos 

Minerais; 

e) Representante de Associação, Cooperativa, Fundação comprometida com 

a questão ambiental; 

cl) Representante de Entidades Religiosas; 

e) Representante de Entidade Civil criada com objetivo educacional e de 

defesa dos interesses do idoso, criança, adolescente ou portadores de 

necessidades especiais; 

f) Representante de Associação do Comercio, Indústria ou Atividade Rural. 

g)  

g 10  - Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso 

de impedimento ou ausência. 

§ 2° — As entidades previstas no Inciso II serão escolhidas em assembleia 

convocada 60 (sessenta) dias antes do fim do mandato dos membros, por 

meio de edital, assegurada a participação de associaçóes, clubes de serviços, 

sindicatos, cooperativas, estabelecimentos educacionais não governamentais 

e entidades civis atuantes no municiai°, criadas com finalidade de defesa dos 

interesses dos moradores e da qualidade do meio ambiente. 

§ 3° - Os membros serão indicados pelos respectivos órgãos ou entidades e 

poderão ser substituldos antes do fim do mandato, caso deixem de integra-los 

ou caso seja de interesse dos órgãos ou entidades que representam, 

mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do COMDEMA. 

§ 40  - A recondução dos membros da sociedade civil só poderá ocorrer se as 

entidades que eles integram forem novamente escolhidas, ao fim do biênio, 

na assembleia prevista no Artigo 2°, § 2°, desta Lei. 

§ 50  — O não comparecimento injustificado do membro titular a três reuniões 

consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas durante o periodo de 12 (doze) 

meses poderá implicar a sua exclusão após procedimento instaurado pelo 

presidente do COMDEMA, assegurada ampla defesa. 
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Antônio Carlos T 

1° Sacra 

§ 80_ Em cas de exclusão de membro integrante da sociedade civil esta 

indicará seu substituto. 

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Plenário Samuel Hedene da Cunha Macedo 

Santa Luz, 21 de Setembro de 2015, 

exp 
ova Lourenço da Silva 

Presidente 

oel Jo Sos Santos Filho 

20 Secretário 
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