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PROJETO DE lEI N2, 120n

1

EMENTA: CRIA A SEMANA MUNICIPAL DO

MEIO AMBIENTE E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS,

Art. 12 Fica criada a Semana Municipal do Meio Ambiente entre os dias 4 e 10 de

junho de cada ano, coincidindo com o dia S de junho, quando é comemorado o Dia

Mundial do Meio Ambiente, criado em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas

sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia.

Art. 2º A Semana Municipal do Meio Ambiente, será denominada de "Semana Eco

Carazinho",

Art',32 Durante a Semana Municipal do Meio Ambiente (Eco Carazinho), realizar-se-ão

atividades voltadas a preservação ambie'ntal, tal como palestras, caminhadas,

divulgação da importãncia da preservação ambiental no município> e demais

atividades relacionadas à preservação do ecossistema,

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário,

Gabinete do Vereador Elbio Esteve, 17 de outubro de 2011.

Elbio B. Esteve - Vereador PSDB



JUSTIFICATIVA: No dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial dei Meio Ambiente. A
data foi criada em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia. Em 1981, o governo brasileiro criou
também a Semana Nacional do Meio Ambiente, sendo assim, Carazinho como cidade
que necessita de avanços na área da preservação ambiental, não poderia ficar de fora
desta empreitada, e nada mais justo do que a criação de uma semana municipal,
. dedicada ao meio ambiente e a conscientização quanto à importância das questões

ambientais, para a sobrevivência da raça humana no planeta.

No mundo todo, este dia é aproveitado para chamar a atenção para os problemas e
para a necessidade urgente de medidas na área de preservação ambiental. E,além das
açõe~politicas de diversos países priorizando o desenvolvimento sustentável, cada um
de nós pode também fazer a sua parte para a preservação do planeta .
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