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LEI N° 2.090/2014

Altera a Lei n° 1.347, de 31 de maio de
2001, que Institui a Criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Ambiental CODEMA, e dá outras providências,

0 Prefeito Municipal de Pompéu - MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprova, e ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. Io O artigo 4o da Lei 1.347 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o O CODEMA terá representação da sociedade civil e do Poder Público, de
forma paritária, com 16 membros, distribuídos da seguinte forma:
1 - um presidente, que é o titular da Secretária Municipal de Infraestruturas,
Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, ou outro, por este indicado com anuência do
chefe do executivo;
II - três componentes do quadro funcional do Executivo, indicado pelo Prefeito
Municipal, sendo eles ligados às atividades de meio ambiente, planejamento, saúde,
educação ou agricultura;
III - dois representantes de órgãos estaduais e federais, sediados no município, que
desenvolvam atividade ambiental;
IV - um representante da Polícia Militar Ambiental;
V - um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompéu;
VI - um representante do setor sindical;
VII - dois representantes do seguimento de cooperativas;
VIII - um representante do setor industrial e/ ou comercial;
IX - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
X - um representante de Associações;
XI - um representante da Copasa;
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XII - um representante das Escolas particulares sediadas no município.
§ Io Os representantes nomeados pelas entidades ou organizações acima elencados,
deverão ser pessoas ligadas a questão ambiental.
§ 2° Caberá à Secretaria Municipal de Infraestruturas, Serviços Urbanos e Meio
Ambiente convocar as entidades para a composição do CODEMA, bem como organizar as
reuniões para escolha dos representantes de grupos e entidades.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Lei n°
2.038/2013.
Prefeitura Municipal de Pompéu/MG, 12 de março de 2014.
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