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Ao   Projeto  de   Lei   Complementar  n°   01,   dé  2021,   de

autoria  do  Vereador  Dr.  Rodrigo  Salomon,  que  aitera  a

redação dos ariigos 41, 42, 43 da Lei Complementar n° 68,

de 17 de dezembro 2008, que dispõe sobre o Código de

Normas, Posturas e lnstalações Nlunicipais.

EMENDA N° oi

Artigo 1°.  0 artigo 3° do Projeto de  Lei Complementar n° 01  de 2021,  passa a ter a seguinte

redação:

Art.  3°  Os  valores  arrecadados  provenientes  das  infrações

previstas nesta Lei, deverão ser revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Câmara 15 de abril de 2021.

RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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08. de i7 de dezembro de 2008. aue disDõe sobre o Códiao de Normas. Posturas e lnstalacões MuniciDais - Fls. 02.

JUSTIFICATIVA:

Submeto  à  apreciação dos  Nobres Vereadores  a  Eménda  n°

oi.   importante  reiembrar  e,  em  respeito  aos  novos  vereadores,  que  este  Projéto  de  Lei

Complementar  n°  001/2021,  que  altera  a  redação  dos  artigos  41,  42  e  43  do  Códigó  de

Normas   e   Posturas,   foi   respaldado   pe[a   equipe  técnica   dô   setor  jurídico   da   Prefeiturà

Municipa]  de  Jacareí,  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  Secretaria  de  Planejamento  e  SAAE,

órgãos técnicos que utilizam a referida ]ei na execução de seus ofícios.

Após   diversas   reuniões   e   com   aval   do   setor  jurídico   da

Câmara   Municipal   de   Jacareí,   o   projeto   recebeu   as   considerações  finais   e  então,   fora

protoLolado.

Levando em consideração que em 2021, a Secretaria de Meio

Ambiente está sob nova gestão e,  após análise da nova equipe técnica, demais servidores e

com fundamental colaboração da Sra.  Claude Mary de Moura, atual secretária, essa emenda

visa   proporcionar  verba   específica   ao   pleno   desenvolvimento   das   atividades   do   Fundo

Municipal do  Meio Ambiente.

Câmara

Dr. RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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